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F o t Erazm Ciołek

Zbigniew Herbert

Dwunaste piętro
Pamięci
Jana Lechonia

Wszystkie uśmiechy
cała gorycz
bicie w twarz i pieszczota
bilety tramwajowe i listy miłosne
puste kieszenie i trzepot serca
stoją w otwartym oknie
hotelu Hudson

teraz to wszystko
wspina się na palce
zajmuje miejsce
na niebezpiecznym przylądku
miedzy murem a powietrzem
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ZBIGNIEW HERBERT

dokąd wyrusza poeta
rozrzuciwszy ramiona

jakże nieskładnie
odbywa się ta podróż
na przedzie biegną ręce
węszące najlepszą drogę
i głowa wychylona do przodu
leci nad urwanymi schodami
za nimi w pewnej odległości
widzenie zatrzymane w połowie
i myśl wtłoczona głęboko jak oddech
oraz tułów ciężki jak zerwany dzwon
na koniec wszystko to co nie jest odziane w skórę
żal rozmowa urwana niezapłacony rachunek

i wreszcie wiersze
najdłużej lecą wiersze
ale i one w końcu
opadną
któż mógł przewidzieć katastrofę
wszak ciało było wysuszone
i nie ta ziemia przyciągała

upada w tłum nieprzemakalny
łodygi spodni rosną wokół
układa się w kamienną płytę
nie była to najkrótsza droga
z wysokiej góry lat i pięter
poeta zszedł w dolinę ziemi
Zbigniew Herbert
Do druku podał Ryszard Krynicki
© Copyright by Katarzyna Herbert i Halina Herbert-Żebrowska
Archiwum Zbigniewa Herberta w posiadaniu Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Nota edytorska
Brulion wiersza Dwunaste piętro znajduje się w Notatniku nr 61 na stronach
16 verso oraz 17, czystopis, maszynopis i dwie jego kopie w teczce Utwory
poetyckie różne. T. 3 (Archiwum Zbigniewa Herberta w posiadaniu Biblioteki
Narodowej w Warszawie).
W brulionie nad tytułem ostatecznym widać przekreślony tytuł: Na śmierć
poety, zapewne wcześniejszy. Tekst opatrzony jest datą 11 XI [19]57, na
tomiast na stronie 33 tegoż notatnika, w spisie zawartych w nim wierszy,
sporządzonym ręką poety, widnieje data: 16 XI [19]56, i zapewne to ona jest
datą powstania utworu. Warto dodać, że w tym samym notatniku znajdują
się m.in. bruliony wierszy Ze szczytu schodów (2 IX J19]56), Tren Fortynbrasa
(9 IX [19J56) oraz Węgrom (XI [19]56-1 IV [19]57).
Dedykacja: Pamięci/Jana Lechonia pojawia się w czystopisie. Brakuje jej w ma
szynopisie, natomiast w obu kopiach dopisana jest ręką Herberta, przy czym
na drugiej przyjmuje identyczny kształt, jak w czystopisie.
Maszynopis opatrzony jest nazwiskiem autora, co może świadczyć, że był
przygotowany do druku, do czego z nieznanych powodów nie doszło.
Jan Lechoń wyskoczył z dwunastego piętra hotelu Hudson w Nowym
Jorku 8 czerwca 1956 roku.
R.K.

Fot. Michał Kapitamak

„...dla mnie rozpacz
była zawsze wołaniem o nadzieję,
a ciemność miała wyrażać pragnienie światła/'
Listy ZBIGNIEWA HERBERTA do Marka Skwarnickiego
Spodku1 Miły,
dziś wróciłem z Macedonii bez Aleksandra prawie na tarczy ze zmęczenia
ale zaraz odpisuję*
Oczywiście jeśli Twój przyjaciel chce to może. Zrobił ładnie więc
może. Mam co prawda prywatną umowę na tłumaczenia ale sądzę że jego
może ukazać się w piśmie. Pozdrów go i podziękuj
Czytam Spodka to dobrze robi na nerwy. Dziękuję Ci raz jeszcze
za książkę2

' Spodek - od 1958 roku pseudonim Marka Skwarnickiego, pod którym publikował w „Tygod
niku Powszechnym" do jesieni 1981.
2 Szkoła mędrców, Wydawnictwo Znak, Kraków 1972 (felietony).
* Oryginalna interpunkcja Autora [przyp. red.].
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Podróże może i kształcą ale wytrącają - jak słusznie zauważyłeś z równowagi. W pewnym wieku trzeba mieć stały punkt obserwacji świata
choćby to była norka myszy
Kiedy będziesz w Warszawie. Proszę dzwoń i się strąbimy
Ściskam Cię mocno i serdecznie

pozdrowienia łączy Kasia3 dla Ciebie i Twoich
Yours
Zbigniew
16.IX.1972

WARSZAWA
MARSZAŁKOWSKA 68 m 47

3.XII.1972

Spodku mój Miły,
jak żyjesz i czy jest Ci wesoło? Bo mnie różnie.
Jak czytam Ciebie to lepiej.
Podlizuję się bo przesyłam wierszyk do ewentualnego wykorzystania.
Bo za mało w Organie1 o Cioci R.
*
Ale może się nie nada, to proszę odeślij, jeśli łaska.
Czy już kupiłeś plastikową choinkę i czy karp pływa w Twojej wannie.
Mnie do Świąt jeszcze daleko, bo mam dużo roboty i co to za Święta bez
śniegu, na środku rozkopanej trasy Łazienkowskiej.
Wybieram się do Krakowa w styczniu i liczę na audiencję
Byliśmy niedawno u Zdzisiów2 i wspominaliśmy Ciebie czule
Bądź zdrów i wesół
Ściskam Cię bardzo serdecznie
Zbigniew
*) ewolucji

3 Katarzyna Herbert z d. Dzieduszycka, od 1968 roku żona Zbigniewa Herberta.
’ „Tygodnik Powszechny".
2 Zdzisław Najder, ur. 1930, historyk i krytyk literatury, edytor dzieł Josepha Conrada i jego
żona Halina z d. Paschalska.

ffH,
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18.IX.1974
Kochany Marku,
serdecznie dziękuję Ci za łaskawie przysłane Wesele w Sioux City1 i to w do
datku z piękną dedykaq’ą.
Większość opowiadań znam z „Tygodnika" ale całą książkę prze
czytam raz jeszcze z wielką ochotą. Oczekuję po niej wiele radości. Znajdę
w niej chyba „tęsknotę i smutną zazdrość i odrobinę pogardy i zgoła niewinną
szczęśliwość".
Zabieram Wesele na drogę. Za parę godzin jadę na Zachód. Miałem
zamiar oprzeć się na Pyrynejach, ale wiem, że tak daleko nie dotrę bom
ostatnio słabował
Ściskam Cię mocno
i bardzo serdecznie
Od Kasi także uściski dla Ciebie
i całej Rodziny Świętej
Zbigniew

[Kartka pocztowa]
Exp. Z. HERBERT 00778 WARSZAWA
PROMENADA 21/4

[24.12.1974]

Drogi Marku,
nie na fałszywym srebrze ale w zlocie mi kuć trzeba - bo tak się ucieszyłem
Twoim wyborem wierszy1 za który dziękuję ci serdecznie. Proszę przyjm
ode mnie i od Kasi najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworoczne dla
Ciebie dla Twej Miłej Żony2 i całego klanu Skwarnickich
I bardzo czule ściskam
Zbigniew

1 Wesele w Sima City, Wydawnictwo „Czytelnik", Warszawa 1974 (reportaże z USA).
1 Wiersze wybrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.
2 Zofia Skwarnicka z d. Korbutt, od 1954 roku żona Marka Skwamickiego.

if ei

Ca

kA

f

sUo^wt4’

\n^iya l~
*->

(f><bcA«Uo-rhAff toL^J ^ott

'5

-~
*
l

"toku

i 3u^j3‘5C ^z

( 2X5 k&^»-

<sk> Iwzhł

urtŁ {oraj k^-A ,

A 4^3,

y*.

»- »"
*

^ojU^ >^)‘*ę>

^^O-MCWr'

teł Aa

^btjtLia

w>-jj^va

Kfr^-ZAw.

((ŻJ Uo

<j^“'"'-w

^23a-VłLaui,

uk lvft.

Ć ty'^ Jfkvni

^0. |&A^ lot uu/t

kłv\>,ta

AlWM

t'APPLE

o-A kv-a.y ^e'7-'^'~ <k> ^w^-p^L
ZKAt
<-tMĄ

\«.

,J
ItAaAokza«L

l^^+ohji

aiMr,w» K> kn^u- ur
’
(i
ui&tyC&M
Łloa.
|f>Lł-iy,

^0 0l^C.f>.

],»

VJ<^« V S Li^łn-fo
*.

1J1LŚ «>w^-1 1^

Ja

-tya tuty

— i-ycU^
X>u>». (l^z

tzśSJe -tru^-a ( oh. hj>y. Łjv,<U»^<JrL«

t(A <Ua-“vO

iJły^A kaX?yA

■

J/Lo/L"-*

Rab t

\

u<*vży^i

-

(-MAv4

V^ua

« ^>‘><kUu

Cit;^

laAi^

- ^-ł^kł .

Łjp^A-Ll ; bć^-l^JZ 5 paJ -

ki

A Vwoy

<U<.\4 ^

w^AAf

zUs-loto, UiiU», ■ &^\łAV- to uAM,
(^ U
*i vr3k

Uoy/yi' A^A
ę^
*

^0

.

*)
I.
śfkw; >>4^

ftatyiiJwą
Cy^aaj

P S.

VL-

pfuajtAhik

Oo-^CA-R-StAiJA
ętLohPPMA 2-1"-‘y

; foXpau-

tŁiUko^k^

<^^-5

|p Zak^A-

*ięZX<LzHjV4

5

tk-H.

kh, tŁ4ZAi‘vws
*»-+'

ij •

„...DLA MNIE ROZPACZ BYŁA ZAWSZE WOŁANIEM O NADZIEJĘ...” 13

4 lipca 1981
Drogi Mareczku,
co słychać i jak się czujesz?
bardzo mnie ostatnio zaniedbujesz (przedostatnio także), ale wybaczam Tobie
po chrześcijańsku, zwłaszcza, że oto masz okazję, aby naprawić swój błąd.
A teraz poważnie: wybacz że zawracam Ci głowę takimi sprawami
godnymi woźnego a nie Szambelana. Ogromnie (jest to potrzebne do pracy)
zależy mi na nabyciu za jakąkolwiek cenę książki
ALFREDA LAPPLE
Od Księgi Rodzaju do Ewangelii
ZNAK 1977
Piszę, za wszelką cenę, bo ostatnio na bazarze w pobliżu straganów
z nasionami nabyłem Posiew kontemplacji Mertona za jedyne 500 zł. p. Wiem
że z Lapplem - wydanym tak dawno będzie trudno, ale może wydawnictwo
chowa jeszcze jakiś egzemplarz, jeśli Woźniakowski1 nie zabrał wszystkich
książek do tego swego Maisons Dędon2.
Będę Ci dozgonnie wdzięczm jeśli się nada i z góry dziękuję za trud.
Książka jest mi potrzebna pilnie teraz, ale również na przyszłość jako obrok
duchowy.
Czytam Cię i czytam Spodku, reportaże z podróży - fajne; naprawdę
nie podlizuję się.
A może byś tak wpadł po drodze z Bombaju do stolicy Wiślan-Samojedów to wtedy moglibyśmy urządzić dyskusję hennelową (nie wiem
dlaczego ludzie to przekręcają!) No?
Pani rączki całuję
Maleństwa pozdrawiam
Ciebie serdecznie ściskam
Zbigniew
P.S. Dla Naczelnika i kolegów redakcyjnych3 - rewerencje bez resentymentów.

ZBIGNIEW HERBERT
00-778 WARSZAWA
PROMENADA 21 m. 4
1 Jacek Woźniakowski, ur. 1920, historyk sztuki, eseista, tłumacz, edytor, założyciel i redaktor
naczelny Wydawnictwa Znak, redaktor „Tygodnika Powszechnego", profesor KUL-u.
2 Dom pod jedlami w Zakopanem.
3 Jerzego Turowicza i redaktorów „Tygodnika Powszechnego"
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Mątwa Wielka, wrzesień, 1982
Drogi Marku,
doprawdy nie wiem jak Tobie mam dziękować za Lapplego. To tak jakbyś
się wybrał z misją nawracania Prusaków (yide św. Wojciech); ale nie bój się!
Tak źle nie powinno się skończyć. Bardzo mi na Tobie zależy
A na dodatek Twój nowy tom poezji1 (widzisz jak jestem delikat
ny - nie piszę wierszy). Rzuciłem się nań zajadle, nie dlatego że kocham po
ezję, bo jej nie kocham: po prostu chciałem sprawdzić, powodowany niskimi
pobudkami, czy Kolega się nie omsknąl (czego mu szczerze życzę).
Otóż nie omsknąl się. Tom jest jasny, piękny, dojrzały - same przy
miotniki - ale wierz mi że czytałem ze wzruszeniem. Dziękuję Ci bardzo.
I serdecznie gratuluję.

A może byś wpadł po drodze z Watykanu do Warszawy. Obiecuję
Ci że razem z moim przyjacielem Markiem dorwiemy się jakiejś milionerki
i wyprowadzimy ją za nos z party.
Dla całej Twojej zacnej Rodziny ucałowania rąk i rewerencje.
A Ciebie ściskam serdecznie
Zbigniew

P.S. Kto to jest Tomasz Szyma. Czy to nie nowy pseudonim ks. Wojtyły2.
Jeśli możesz pozdrów go i przekaż wyrazy.

Trzymaj się Marku

Twój Zbig

1 Poza czasem, Wydawnictwo Znak, Kraków 1982.
2 Kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski (1920-2005), od 16.10.1978 roku papież Jan
Paweł II; od wczesnych lat siedemdziesiątych przyjaciel Marka Skwarnickiego.
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[Kartka pocztowa]

[8.4.1984]

Spodku Drogi,
byłem pewny, że wysłałem Ci życzenia Bożonarodzeniowe, a tu wśród
papierzysk zaadresowana tylko kartka do Ciebie, ładna przyznasz, jakby
rysowana twardą ręką Manfreda Gorywody1. Wybacz oceń intencję, daruj
sklerozę.
Za to teraz, z wyprzedzeniem żeby już nie popełnić strasznej towarzy
skiej gaffy proszę przyjm najserdeczniej życzenia z okazji Wielkiej Nocy
dla Ciebie Mój Drogi
dla Całej Twojej Rodziny Zacnej
a także miłych Kolegów z Tygodnika
i bądź zdrów i wesół
Ściskam Zbigniew

[1990]

Kochany Spodku,
zabij mnie (jeśli łaska)
ale naprawdę nie wiem
czy podziękowałem Tobie
za przesłaną
*
łaskawie ksią
żeczkę hymnów, pieśni
rozmyślań1. Chociaż fa
ryzeusze i bigoci uważają mnie
za niedowiarka przeczytałem
Wśród kalwaryjskich tajemnic
z podziwem dla Autora i
pożytkiem duchowym (dla mnie)
Mieszkam teraz w
t.zw. Dziesiątym Paryżu (10
oznacza becirk) Dzielnica
1 Manfred Gorywoda, ur. 1942, sekretarz KC PZPR i członek BP PZPR, w latach osiemdziesiątych
wicepremier w PZPR-owskich rządach.
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to mniej wytworna od Szesnastki
czy Jedynki, ale barwna, hała
śliwa, wielonarodowościowa - czarni,
Arabowie, Chińczycy, Tamilowie etc.
Kościół parafialny pod wezwaniem św.
Józefa (księża bardzo biedni ale wyksz
tałceni (zupełnie jak u nas.
Otóż w tymże Kościele moja żona
Kasia odprawiała drogę
krzyżową z Twojej książeczki
O czym donoszę.
Marku kochany Tobie
i Twoim bliskim
przesyłam serdeczne uściski
pozdrowienia, słowa
przyjaźni
Zbigniew
*) już dawno 10 1.1989 - o wstydzie!

Warszawa 12.10.1992

Kochany Marku,
Dziękuję Ci serdecznie za Twój przyjacielski list, który mnie wzruszył.
O Twoich perypetiach sercowych wiem od wspólnych przyjaciół i ogromnie
się cieszę, że czujesz się dobrze. Pozwól, że od czasu do czasu westchnę
o Twoje zdrowie.
Jestem pod wielkim wrażeniem Twoich wierszy z pozoru prostych,
nagich pod którymi wyczuwam drugie, metafizyczne dno1. Z początku bar
dzo podobał mi się Nietutejszy teraz uważam, że wszystkie są wyrównane,
świetne i napisane z podziwu godnym dystansem. Serdecznie Ci gratuluję.
Natomiast tytuł cyklu nie wydaje mi się najszczęśliwszy bo spłaszcza te
naprawdę piękne i wielowymiarowe wiersze.

1 Wśród kalwaryjskich tajemnic, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1987
(hymny, pieśni, rozmyślania).
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Twoje uwagi na temat Dębów12, a zwłaszcza zakończenia wiersza,
przyjmuję jako przyjacielską, a zatem cenną troskę. Tylko dla mnie rozpacz
była zawsze wołaniem o nadzieję a ciemność miała wyrażać pragnienie świa
tła. To może wydawać się dialektycznym wykrętem ale być może należy
w swoim wnętrzu lepiej destylować nieszczęście.
Mam nadzieję, że jestem po Twojej stronie i dlatego wiersze Twoje
pomagają mi.
Myślę często i serdecznie o Tobie Kochany Marku. Wybacz, że ten
list konfesyjny i osobisty piszę na maszynie ale wielomiesięczna choroba
uniemożliwia mi stawianie wyraźnych liter piórem. Natomiast lampa i ka
łamarz cieszą się najlepszym zdrowiem, jak zwykle przedmioty, trzymają
się mocno.
Ściskam Cię - Kochany Marku - dla Twoich bliskich serdeczności
Twój
Zbigniew

Wielkanoc 1997

Kochany Marku,

świetnie się urządziłeś
Mareczku nie ma co gadać - wydusiłeś
Turowicza jak cytrynę Tak że zostały tylko
skóra i kości, obłuda i uśmiech, a sam
Spodka pod pachę i - buch - rąbnąłeś
tom wierszy - co z tego że wybór1, znam
że jest w czem wybierać - i siedzisz
w saloniku, skubiesz rąbek spódniczki,
niby to skromnie przewracasz oczami, niby to
[wyraz nieczytelny] i czekasz na komplementy. No
i masz! Nie komplement - ale koleżeńskie

1 Intensywna terapia, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 1993.
2 Wiersz otwierający Elegię na odejście - wydany w Instytucie Literackim w Paryżu w 1990 roku.
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g.r.a.t.u.l.a.c.je, bo jest czego. Niby nie
powinienem się cieszyć konkurencją, a ja jak
głupi cieszę [się]
Ściskam gorąco
rewerencje dla [wyrazy nieczytelne]
Zbigniew

Początek świata, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1997 (wiersze wybrane)

Fot. Danuta Węgiel

Julia Hartwig

Rozpoznawanie
Jak pusto kiedy rano odchodzą sny
i jaka ulga że odeszły
nic nie wraca już w tej samej postaci
lecz jakże samo życie jest niewystarczające
jak wciąż w nas pracuje żeby zarobić sobie na istnienie
Ryzykuje
bo zdarza się że wiersz lub obraz nami zawładnie
że odmienia nasze wartości
staje się stanem umysłu
i w półśnie sięgamy po dzbanek Chardina
i po winogrona Caravaggia
Jest w naszym zachwycie skaza życia
i ta próba jedności uwiera i
co mogłoby znaczyć że żyje i jest prawdziwa
Tyle pokochałeś, a wciąż się wahasz
człowieku małej wiary
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Zacząć
Zacząć od dziejów własnych
które żyją w nas nieodczytane
więc o trud zdobywania tu idzie
zdobywać przeszłość?
wszak wydawała się nam przeżyta
szczelnie opakowana własnym czasem

zanurzona w chaosie innych bliskości
z którymi próbowaliśmy się połączyć
odprawiając symboliczne gesty
sięgając do wieku dinozaurów
i do opowieści ewangelicznej
Czy wracamy odmienieni?

Żebyś...
Staje znieruchomiały obłok
bielejący
stają gałęzie rozhuśtanych
olch i wierzb
bo ustaje na chwilę wiatr
który je szarpał
przystaje marszcząca się woda
w stawie
Żebyś ty też
przystanął
I spojrzał
Julia Hartwig

Rn. It.iniifa Węgiel

Stefan Chwin

Wielka Aleja
*
We czwartek - Maria dobrze zapamiętała ten dzień - odwiedził ojca Al
bert Fritz, właściciel stolarni na Klonowej. „Słyszał pan? - wyjął z kieszeni
kamizelki zegarek i popatrzył na godzinę; była już czwarta. - Podobno będą
potrzebowali sporo krzyży. Nigdy nie potrzebowali aż tyle." - Ojciec odłożył
dłuto na parapet i otarł ręce z drzewnego pyłu: - „Naprawdę nie ma pan lep
szych wiadomości, panie Fritz?" - ale Albert Fritz tylko pokręcił głową: - „To
jest wiadomość, panie Ferbelin, w połowie dobra, w połowie zła".
Wiadomo było, że są w mieście ludzie, którzy chcą, żeby Gdańsk był wol
nym miastem. Ktoś rozrzucał na dworcu ulotki z żądaniami, by nie należał ani
do Polski, ani do Niemiec, na co stolica - jak oświadczono podczas odprawy
lokalnych komendantów policji w gmachu Prokuratorii - nie mogła, rzecz
jasna, pozwolić. Bo przecież - Albert Fritz zaperzał się, kiedy mówił o tym
w restauracji Jensena na Długim Pobrzeżu, gdzie Maria czasem pomagała
pannie Horstmayer - cóż to by się stało z każdym państwem, gdyby jakaś
prowincja, na przykład Alzacja, Lotaryngia, Wandea, Górny Tyrol, Kraj BaFragment najnowszej powieści Stefana Chwina.
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sków czy Katalonia, ot tak po prostu któregoś dnia ogłosiła niepodległość?
Żadne, nawet najpotężniejsze państwo, nie może tolerować czegoś podob
nego, a cóż dopiero - Albert Fritz podnosił głos - nasze cesarstwo, którego
niepodzielna całość stanowi skarb najwyższy i źródło wszelkiej pomyślności
jego mieszkańców.
Ale teraz nastały czasy niedobre dla wszystkich, którzy chcieli pracować
w spokoju. Kiedyś handlarze z Rotterdamu i Leydy zamawiali w warszta
tach na Wyspie Hohn, w stolarniach w Górnym Wrzeszczu i tartakach na
Zigankenbergu deski, belki i gonty z sosen, buków i jesionów, które ścinano
w lasach koło Kartuz. Ze Sztokholmu, Kónigsbergu i Tallina szły zamówienia
na szafy, stoły, skrzynie, sekretery, krzesła i kufry z żelaznymi okuciami,
które mogły ozdobić każdy kantor zbożowy, a nawet biuro właściciela banku.
Port był pełen statków kompanii Loyda, ńa które ładowano ciężkie skrzynie
owinięte w czarną ceratę i grube płótno. Nie było powodów do narzekań.
Ale teraz? Teraz - Albert Fritz nie krył swej irytacji - stolarnie w Langfuhr prawdziwy wstyd! - zabiegały o najgłupsze nawet zamówienia na drewniane
stołki, kołyski, proste półki do kuchni, a nawet drewniane łyżki, wyrywając
sobie klientów z rąk, którzy - rozbestwieni niskimi cenami - przebierali

w ofertach jak w ulęgałkach.
Słowa „zamówienia rządowe" brzmiały jak magiczne zaklęcie. Maria
usłyszała je któregoś dnia w salach giełdy, gdzie zaszła, by radcy Benecke
przekazać pilną wiadomość od ojca, że zbankrutował sam Silberstein z ulicy
Dębinki, właściciel siedmiu warsztatów w Dolnym Mieście, co uderzało we
wszystkich jego dostawców. Któż nie marzył o zamówieniach rządowych.
Więc kiedy Albert Fritz spojrzał na zegarek - była czwarta i słońce czerwoną
tarczą dotknęło już lasów za Brętowem - ojciec tylko westchnął. Nie cierpiał
wszystkich tych ludzi - właścicieli tartaków i stolarni, fabryczek kleju i po
kostu, szlifierzy hebli i dłut z północnej dzielnicy - którzy kręcili się wokół
Prokuratorii, by dostać choćby zlecenie na naprawę boazerii w salach Rady
Miasta czy renowację dębowych krzeseł dla ławników w budynku sądu
przy Długich Ogrodach. Dobrze wiedział, że wszelkie prośby nie zdadzą się
na nic, jeśli nie pójdzie za nimi stosowna porcja guldenów, złota obietnica,
która skutecznie zmiękcza serca nawet najtwardszych urzędników. Oferty
przygotowywał nocą, sprawdzając parokrotnie każdą liczbę wpisywaną do
kosztorysu, kartki z obliczeniami starannie rozkładał na stole pod lampą.
Maria niosła rano teczkę z dokumentami na trzecie piętro gmachu Proku
ratorii, składała ją na biurku w pokoju 13, brała pokwitowanie z cesarską
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pieczęcią, które wydawano w pokoju 16 i wracała do domu z niczym. Za
wsze ktoś ją wyprzedził, zawsze ktoś - jak ją przekonywano - złożył ofertę
lepszą, więc ojciec mógł tylko sprzątać warsztat, w którym i tak nie było
już nic do roboty. Heble, dłuta i świdry spokojnie spały na półkach, bejca
krzepła w mosiężnym naczyniu, piła o cienkim ostrzu wisiała na gwoździu
koło drzwi. Pozostawało tylko siedzieć przy oknie, patrzeć przez zakurzoną
szybę na dalekie morze, widoczne za drzewami Lasu Gutenberga i liczyć
na odmianę losu, która jednak nie chciała nadejść, choć oferty, które ojciec
sporządzał - Maria wiedziała to - spełniały wszystkie wymagania komisji
i to z naddatkiem.
Kiedy we czwartek rano weszła na trzecie piętro gmachu Prokuratorii
z teczką dokumentów w ręku, w pokoju 13 przyjął ją asystent Werden, mło
dy, trzydziestoletni może mężczyzna, którego dotąd jeszcze tu nie widziała.
Od razu poprosił, by usiadła na krześle przed jego biurkiem, co ją zdziwiło,
bo urzędnicy z V Wydziału nie mieli takiego zwyczaju. Pokój, w którym
urzędował, był niezbyt duży, okno wychodziło na Bischofsberg, godło ce
sarstwa - czarny orzeł w koronie - ciemniało na ścianie jak głowa Meduzy
ścięta przez Perseusza, biurko było uprzątnięte. Kiedy odrobinę za długo
przytrzymał jej dłoń w swojej dłoni, gdy podała mu ją na powitanie, w pierw
szej chwili chciała ją cofnąć, ale - sama nie wiedząc czemu - nie zrobiła tego.
Powiedziała parę słów o burzy, która właśnie przetaczała się nad dachami
miasta, oświetlając zimnym blaskiem błyskawic portret cesarza wiszący za
szkłem po drugiej stronie pokoju. Asystent Werden uprzejmie wysłuchał
każdego jej słowa, po czym sam uporządkował kartki z ofertą w tekturowej
teczce, którą położyła przed nim na blacie biurka. „Staranność przygotowania
niezbędnych dokumentów - pochylił się ku niej - świadczy niewątpliwie na
korzyść ojca pani, co z pewnością zostanie docenione przy rozpatrywaniu
sprawy, o ile jeszcze na dodatek - tu uśmiechnął się znacząco - ktoś położy
teczkę tam, gdzie trzeba, to znaczy na szczycie stosu teczek, do których po
kolei będą zaglądać szacowni członkowie komisji, co piątek obradujący pod
przewodnictwem naczelnika Vorgasta w sali na drugim piętrze."
Kiedy usłyszała te słowa, przez moment poczuła się silniejsza od tego
młodego człowieka, który - gdy weszła do pokoju - wydał jej się groźny
i nieprzystępny, a teraz rozmawiał z nią jak równy z równym, przedłużając
rozmowę bez wyraźnej potrzeby. Każdy błyszczący guzik z godłem cesar
skim wyciśniętym w mosiądzu wywyższał go ponad zwykłych śmiertelni
ków, teraz jednak w jego układnych gestach wyczuła - może było to zresztą
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złudzenie - jakieś skryte błaganie i lękliwą groźbę. Kiedy podała mu rękę
na pożegnanie, znowu przytrzymał palce jakby trochę zbyt długo, na co po
zwoliła znów bez uśmiechu, przez moment czując się tak, jakby sprzedawała
zawinięty w jedwab kawałek samej siebie. Gdy odprowadził ją do samych
drzwi, nawet je przed nią otworzył, miękko kładąc dłoń na klamce.
Następnym razem, wybierając się do gmachu Prokuratorii, założyła jasną
suknię z szeleszczącej grenadyny, w której wydawała się wyższą niż była.
Lubiła siebie w tej sukni, którą ojciec kupił - za namową matki - w nowym
sklepie kupca Mullera na Ahornweg, a matka umiejętnie obszyła białą ko
ronką. Gdy szła ulicą Okopową w nowych butach na obcasie, w kapeluszu
z jedwabnymi kwiatami na rondzie, szeleszcząc marszczoną tkaniną, upiętą
wokół bioder, czuła się tak, jakby niosła na głowie pióropusz ze strusich
piór. Brakowało tylko barw wojennych na twarzy, ale dzięki dobrej szmin
ce o lekko karminowym odcieniu jej uprzejmy uśmiech mógł budzić tylko
przychylne uczucia.
Zanim weszła do pokoju asystenta Werdena, upewniła się na portierni, czy
asystent Werden jest sam. Woźny Schulze, który przyjmował interesantów
zza dębowej barierki, powiedział, że pan asystent dziś jeszcze nie przyjął
nikogo. Gdy otworzyła drzwi z mosiężną tabliczką w korytarzu na trzecim
piętrze, asystent Werden siedział za biurkiem nad stosem papierów zapisa
nych równym, kancelaryjnym pismem i - co wyczuła natychmiast - spłoszył
się na jej widok, tak niespodziewanie pojawiła się w drzwiach w swoim
nowym, jasnym stroju, ale trwało to tylko moment, bo zaraz - rozpogodzo
ny - gestem dłoni poprosił, by usiadła. Potem wstał zza biurka i z uśmiechem
podał jej sztywną kartkę z paroma pieczęciami, która w jej palcach nabrała
nagle ołowianego ciężaru.
Było to zamówienie rządowe ze stosownym numerem w górnym rogu
strony, wypisane przez urzędowego kancelistę, na które ojciec czekał
od dawna. Podając jej kartkę, asystent Werden wyglądał na prawdziwie
ucieszonego, ale kiedy paroma słowami podziękowała za doprowadzenie
sprawy do szczęśliwego końca, powiedział coś, co chłodną igiełką ukłuło
ją pod sercem. Po prostu, Johann Ferbelin, właściciel warsztatu stolarskiego
w Górnym Wrzeszczu przy Jaschkentalerweg, powinien się liczyć z tym,
że w realizacji cesarskiego kontraktu mogą zajść nieprzewidziane okolicz
ności, trzeba więc co jakiś czas stawiać się w urzędzie celem wyjaśnienia
ewentualnych kwestii, które w podobnych przypadkach są rzeczą zwykłą,
a tak się właśnie składa, że nie kto inny tylko on sam, asystent Werden,
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został przez władzę wyższą wyznaczony na kuratora zamówienia rządowe
go numer 11/04/1949 - tu dotknął palcem wskazującym arkusza papieru
z podpisem samego naczelnika Vorgasta - więc należy spodziewać się, że
konieczne spotkania...
Wstając z krzesła, raz jeszcze wyraziła wdzięczność za szybkie załatwie
nie sprawy, co z pewnością byłoby niemożliwe, gdyby nie pan - tu skinęła
głową w jego stronę. „Zatem do zobaczenia" - powiedział odprowadzając
ją do drzwi. Gdy wyszła na korytarz, zobaczyła, jak - przygarbiony - znika
w drzwiach do pokoju naczelnika Vorgasta z paroma tekturowymi teczka
mi pod pachą. Schodząc po schodach na parter, odruchowo wytarła dłoń
chusteczką, jakby przed chwilą dotknęła czegoś lepkiego.
Gdy wręczyła ojcu papier ze wszystkimi stosownymi pieczęciami, ojciec
tylko z uznaniem pokręcił głową. Od dawna był przekonany, że o zamówie
niach rządowych trzeba zapomnieć, tymczasem teraz, z arkuszem formularza,
który przyniosła z gmachu Prokuratorii w ręku, poczuł się jak Odyseusz ze
złotą gałęzią w dłoni wychodzący z Hadesowych mroków na światło. Gdy
zapytał, jak rzecz udało się załatwić tak szybko, machnęła tylko ręką, jakby
chodziło o jakiś drobiazg bez znaczenia. „Ojcze drogi - pogłaskała go po po
liczku - po prostu twoja oferta była najlepsza. Nie mogli postąpić inaczej."
Wielkie zmiany nastąpiły teraz w domu przy Jaschkentalerweg. Od ja
snego rana do ciemnych godzin zmierzchu ojciec siedział przy długim stole
w jadalni i czerwonym, stolarskim ołówkiem w swoim notesie ze skórzaną
okładką kreślił plany na najbliższe dni. Wiedząc, ile czeka go pracy, chciał
nawet zatrudnić na parę tygodni Josta van der Manna, chłopaka z Ahomweg,
który pomagał mu w warsztacie jeszcze za dobrych czasów, kiedy to szafy
z czarnego hebanu, które sporządzał na zamówienie, wędrowały jedna po
drugiej z magazynu stolarni na któryś ze statków Loyda, odpływających do
Kónigsbergu a nawet do Kłajpedy.
Arkusz zamówienia rządowego, który położyła na półce dębowego kre
densu w jadalni - musiała to przyznać - wyglądał dobrze. Ogólna suma
wynagrodzenia, wypisana starannie czerwonym atramentem pod godłem
cesarstwa, miała barwę kardynalskiej purpury i cieszyła oko, jakby to był
sam, osobiście złożony, podpis cesarza. W domu nie wypowiadano jej gło
śno, żeby nie zapeszyć. Siedem krzyży miało być gotowych na 22 maja, a tu
już druga niedziela kwietnia, więc czasu nie było za wiele. Ojciec jednak nie
wyglądał na rozradowanego. Ileż by dał, żeby tak jak dawniej mógł robić
swoje szafy z hebanowego drewna, kto jednak - unosił ręce - znajdzie dzisiaj

30

STEFAN CHWIN

kupca na gdańską szafę z attyką podobną do zdobień hiszpańskiego galeonu,
która kosztuje majątek? Dotąd takie szafy wysyłał morzem do Kopenhagi
czy Amsterdamu, ale dzisiaj, cóż - jak dzisiaj piszą we wszystkich gazetach,
powtarzając w kółko przeklęte słowo „kryzys" - sprawy na giełdzie w Am
sterdamie nie mają się najlepiej. „Trzeba brać to, co jest" - jak mawiał dziadek
Christian Ferbelin, ojciec wiedział jednak dobrze, po co te krzyże i komu.
Zresztą jakie tam krzyże. Krzyżami nazywali je mężczyźni skłonni do buntu,
którzy coraz częściej pojawiali się na przedmieściach. W zamówieniu rządo
wym słowo to jednak nie figurowało. Na arkuszu sztywnego papieru, który
Maria przyniosła z Prokuratorii, pochyłymi literami zostało wypisane, że
mistrz stolarski, Johann Ferbelin, właściciel warsztatu w Górnym Wrzeszczu
przy Jaschkentalerweg, wykona najstaranniej, jak potrafi, siedem urządzeń
drewnianych wedle załączonego rysunku architekta Delaroche'a, z drewna
twardego, najlepiej dębowego, tak by były odporne na słońce i niepogodę,
i w terminie do dnia 22 maja dostarczy rzeczone urządzenia na dziedziniec
komendy policji przy ulicy Okopowej, po czym przekaże je - rzecz jasna, po
komisyjnym sprawdzeniu, czy wszystko zostało wykonane tak, jak należy władzom porządkowym w osobie nadkomisarza Bielkowskiego, zgodnie
z postanowieniami umowy sygnowanej podpisem naczelnika V Wydziału
Prokuratorii, Franza F. Yorgasta, który za całościową realizację zamówień

rządowych w mieście odpowiada.
Maria wiedziała, że nawet gdyby z takich czy innych powodów ojciec
zrezygnował z rządowego zamówienia, co mogło się przecież zdarzyć,
gdyby na przykład zaczął niedomagać na zdrowiu, na jego miejsce od razu
zgłosiłoby się pewnie ze stu właścicieli stolarni z Górnego i Dolnego Miasta,
którzy byliby gotowi zrobić wszystko, byleby tylko dostać papier z urzędo
wymi pieczęciami, który leżał teraz na długim stole w jadalni domu przy
Jaschkentalerweg, świecąc piękną cyfrą wypisaną czerwonym atramentem.
Cóż, taki jest świat. Państwo musi karać tych, co czynią zło, a bez rzeczonych
urządzeń drewnianych trudno sobie wyobrazić, by cesarski majestat mógł
wymierzać przestępcom sprawiedliwą karę, ktoś więc musi te urządzenia
wykonać, czy mu się to podoba, czy nie, bo jak nie on to zrobi, to chętnie to

zrobi ktoś inny.
Naprawdę „krzyże", o których z taką niechęcią mówili młodzi, skłonni
do buntu mężczyźni z przedmieść, nie były żadnymi krzyżami. Nazwę
krzyża rzeczone urządzenia drewniane zawdzięczały zapewne swojemu
podobieństwu do rzymskiej litery T, które to podobieństwo mogło osobom

WIELKA ALEJA

31

nieprzychylnym nasuwać dalekie, zresztą głęboko niesłuszne skojarzenia,
bo cóż właściwie litera T ma wspólnego z przedmiotem tak świętym jak
krzyż? Cesarska umowa, której arkusz leżał teraz przed ojcem na długim
stole, z urzędowym chłodem stwierdzała, że Johann Ferbelin wykona w sto
sownym terminie i z należytym staraniem siedem szubienic modą frank
furcką obmyślonych, tak żeby można je było ustawić najlepiej na wzgórzu
pozbawionym drzew, by już z daleka były dobrze widoczne dla każdego,
kto zbliżał się do miasta.
Maria lubiła zaglądać do warsztatu ojca. Gdy tam wchodziła, by heble,
dłuta, świdry i skrzynki z gwoździami poukładać na półkach, skręcone wióry
z sosnowego, jesionowego czy lipowego drewna, pokrywające podłogę sto
lami między oknem a stołem, ładnie uginały się pod podeszwą, krusząc się
w złoty pył. Zapach żywicy, unoszący się nad żółtymi deskami, miał w sobie
leśne aromaty zdrowych pni, świeżo ściętych przez drwali z okolic Kartuz,
gdzie ciągnęły się czarne lasy poprzerywane jeziorami, a tartaki firmy Manzel
ściągały z przesiek setki okorowanych bali, by załadować je do towarowych
wagonów na kolejowej bocznicy. Od godziny ósmej w warsztacie ojca młotek
dzwonił, trafiając nieomylnie w główkę gwoździa zagłębiającego się w deskę.
Świst hebla przechodził w świst włókien oddzielanych od drewna, a dłuto

zręcznie wykluwało kwietny wzór na ciepłej od słońca powierzchni dębo
wych belek. Ojciec zwykle pogwizdywał przy robocie, ale teraz, odkąd dostał
zamówienie rządowe, pracował w milczeniu.
Dwadzieścia dębowych pni zjechało z lasu na żelaznych wozach w trzecią
niedzielę kwietnia. Ułożono je na dźwigarach pod stajnią, nakryto daszkiem
z desek, by nie mokły w deszczu, nawet gdyby zachodnie wiatry wiały od
strony Brętowa, nie oszczędzając zachodniej ściany stolami. Na okorowa
nych balach sęki po odciętych gałęziach wyglądały jak oczy z przymkniętą
powieką. Drewno było ciemne, dobrze wysuszone, twarde, pięknie ozdo
bione słojami, biegnącymi od korzenia do szczytu. Gdy ojciec podszedł do
stosu belek zrzuconych z wozów i styliskiem siekiery stuknął w najbliższy
pień, odpowiedział mu głęboki, szklany dźwięk zdrowej drzewnej masy,
znak, że drewno jest mocne i niezawodne. Tartak Manzela i tym razem nie
zawiódł.
Rysunek architekta Delaroche'a ze szczegółami urządzenia, które należało
wykonać, ojciec przybił do ściany warsztatu, by mieć go pod ręką. Z dale
ka - Maria odniosła takie wrażenie, gdy zobaczyła go po raz pierwszy - wy
glądał jak religijny sztych, wykonany z wielką starannością i prawdziwym
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talentem, pan Delaroche - jak można się było domyślić - był bowiem nie
tylko architektem, lecz i malarzem, właśnie dlatego pewnie surowe formy
drewnianej konstrukcji na swojej rycinie ozdobił miękką grą światłocienia.
Wszystkie części urządzenia, które należało sporządzić, miały być połączone
specjalnymi nacięciami i trzpieniami, tak że do jego wykonania właściwie nie
potrzeba było gwoździ. Wysoki, pionowy słup kończyło poprzeczne ramię,
na dole, przy samej podstawie słupa był stopień, na który miał wejść skazany
na śmierć nieszczęśnik, obok zaś stopnia otwierała się mała klapa zapadni
z długą rączką żelaznej dźwigni. Całe urządzenie, podobne do szkieletu
żywego organizmu, składało się z kilku części, które pasowały do siebie
jak zginające się w stawach odnóża wielkiego pająka i cieszyło oko formą
harmonijną, dobrze wyważoną, tak że kto na nie patrzył, mógł zapomnieć
o jego prawdziwym przeznaczeniu.
Potem zaczęły się zmartwienia. Ktoś w nocy z soboty na niedzielę pod
łożył ogień pod zachodnią ścianę warsztatu, którą liznęły żółte płomienie
i tylko dlatego, że beczka z wodą deszczową stała pod okapem, można było
pożar ugasić natychmiast. Ktoś czerwoną farbą wypisał na ścianie maga
zynu stolami wulgarną obelgę, którą Maria ścierała później do południa.
Stało się jasne, dlaczego zamówienie, podpisane ręką naczelnika Vorgasta,
opiewało na tak znaczną sumę. Urzędnicy z Prokuratorii dobrze wiedzieli,
co może czekać szczęśliwego beneficjenta kontraktu. Najgorsza była noc ze
środy na czwartek. Jacyś nieznani mężczyźni z pochodniami, którzy koło
północy stanęli przed domem, wykrzykiwali obraźliwe słowa pod adresem
ojca, a nawet grozili mu śmiercią, po czym w stronę domu poleciał grad
kamieni, wybijając prawie wszystkie szyby w oknach od frontu, które trzeba
było wstawiać nazajutrz. Szklarz Wertke z ulicy Podleśnej, wezwany przez
posłańca, wziął zresztą więcej niż zwykle, bez żadnych skrupułów korzystając
z okazji. Ojciec nawet zawahał się przez chwilę, czy nie pójść by do Proku
ratorii i nie odwołać wszystkiego, ale matka go powstrzymała: „Boże drogi!
Cóż ty sobie myślisz? Przecież Lendzion i Halewitz tylko na to czekają! Nie
możesz im zrobić takiego prezentu!". Ojciec miał z nimi już do czynienia, gdy
starał się o kontrakt na odnowienie dębowych stalli w kościele św. Mikołaja,
dobrze wiedział, że matka ma rację, więc tylko splunął na bok, sięgnął po
hebel, dmuchnął na błyszczące ostrze, w którym tkwiły złote wióry i wziął
się znowu do pracy.
Maria pomagała mu w stolarni, ale w którąś niedzielę razem z panną
Horstmayer - znały się jeszcze z dawnych czasów, kiedy to chodziły do
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Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego - poszła na pola pod bastio
nami za wschodnią bramą miasta, gdzie od miesiąca - jak mówiono na
mieście - gromadzą się tłumy, by posłuchać człowieka, którego nazywano
Mistrzem. Człowiek ten zjawił się w mieście niedawno, nikt jednak nie
potrafił powiedzieć, skąd przybył i jak się naprawdę nazywa. Jedni - radca
Benecke kręcił tylko głową z politowaniem - mieli go za wędrownego ba
dacza Pisma z Nadrenii, inni, którzy podobno widzieli na własne oczy, jak
ludziom chorym nakładał ręce na głowę i samym dotykiem uwalniał ich od
cierpień, twierdzili, że przybył z Siedmiogrodu, gdzie trudnił się uzdrawia
niem, ale byli też i tacy, którzy uważali, że jest kimś dużo większym, choć
nie bardzo umieli powiedzieć, co mają na myśli.
Którejś niedzieli, gdy siedziała wśród ludzi na trawie obok fosy pod ba
stionami, czekając na pannę Horstmayer, która miała przyjść przed szóstą,
usłyszała, jak dwaj mężczyźni, siedzący parę kroków od niej, spierają się
o Mistrza. Ten, który siedział bliżej, krępy, kędzierzawy, różowy na twarzy,
w rozpiętym pod szyją mundurze stoczniowca ze stoczni Schichaua, w jakiejś
chwili powiedział, że Mistrz przyszedł na świat po to, by odmienić oblicze
tej Ziemi. Drugi, wyglądający na rybaka ze Stegny czy Sobieszewa, w czapce
z daszkiem zsuniętej na tył głowy, odpowiedział, że ktoś, kto przyszedł na
świat, by odmienić oblicze tej Ziemi, urodził się już dawno temu, w Nazarecie,
ale pierwszy wcale się na takie słowa nie obruszył. „Masz rację - tłumaczył
cierpliwie swemu towarzyszowi ściszonym głosem - tu jednak chodzi o to,
że Mistrz przyszedł na świat po to, żeby dokończyć dzieło, które w Nazarecie
zostało ledwie rozpoczęte, bo to dzieło - wystarczy, że się dobrze rozejrzysz
po świecie - wciąż pozostaje niedokończone." Słysząc te słowa, wypowie
dziane ściszonym, pełnym powagi głosem, trochę się przeraziła, że ludzie
mogą mówić takie rzeczy, ale nic na to nie powiedziała, tylko zaczęła się
Mistrzowi przyglądać uważniej niż dotąd.
Stawał na trawiastym zboczu bastionu św. Gertrudy i mówił do ludzi po
nad wodą, która niosła jego słowa w stronę Bischofsbergu i dzielnicy Ohra.
Odgrodzony od tłumu ciemną taflą, w której odbijały się chmury płynące
nad miastem, mówił, że trzeba zmienić świat. Przychodziła na łąkę pod
bastionami z prostej ciekawości, bardziej żeby go zobaczyć, niż posłuchać,
ale panna Horstmayer, która ją tu ściągnęła, gdy mówiła o nim, ściszała
głos, jakby obawiała się, że ktoś ją podsłucha, więc pewnie o Mistrzu wie
działa dużo więcej niż mówiła, może znała go nawet bliżej, tu jednak, na
polach za Bramą Nizinną, skąd widać było dworzec oruński, wieże Ratusza
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i Marienkirche, maszty okrętów na Motławie, dymy nad kominami domów
śródmieścia i grupę policjantów w pikielhaubach z posterunku przy śluzie,
którzy stali obok torów kolejowych wiodących w stronę Żuław, w urzędo
wym milczeniu przypatrując się tłumowi zgromadzonemu pod bastionami,
nie zdradzała się z tą wiedzą. Po prostu siadały razem na trawie i osłaniając
się przed promieniami słońca wachlarzami, patrzyły na mężczyznę, który stał
wysoko, na trawiastym zboczu bastionu św. Gerturdy i ponad wodą, która
go oddzielała do tłumu zgromadzonego na łąkach, mówił do ludzi o tym, że
trzeba zmienić świat. Jego jasne, odwrócone odbicie lekko falowało na lśniącej
powierzchni kanału jak złota plama rozlana na czystym lustrze.
Kiedy człowiek ze stoczni Schichaua nazwał Mistrza wysłańcem, który
przyszedł, by odmienić oblicze Ziemi, tylko się uśmiechnęła. Ach, ci ludzie pomyślała ze zniecierpliwieniem - jak tylko mają jakieś kłopoty z życiem, od
razu wypatrują jakiegoś wysłańca, żeby przyszedł i wyciągnął ich z kłopotów.
Ileż to razy - mówiła sobie, machając ręką na pożegnanie pannie Horstmayer,
która po spotkaniu pod bastionami w swoim białym kapeluszu odchodziła
brukowaną drogą koło śluzy w stronę ulicy Łąkowej - ileż to razy ludzie
oczekiwali na Drugie Przyjście! Musiała jednak przyznać, że przychodzi na
łąki obok fosy nie tylko z ciekawości. Po wszystkim, co przydarzyło się ojcu,
lubiła słuchać, jak Mistrz swoim spokojnym, donośnym głosem, który niósł
się daleko ponad wodą kanału w stronę Żuław i rozlewisk Raduni, mówi,
że trzeba zmienić świat i że trzeba to zrobić bez użycia przemocy, co trochę
ją dziwiło, bo przecież dobrze wiedziała, że są na świecie ludzie, którzy nie
zawahają się użyć żadnej przemocy, by wszystko na świecie pozostało takie,
jakie jest, to znaczy bolesne i niesprawiedliwe, więc jakże miałoby się udać
coś zmienić bez użycia przemocy. Ale to, co Mistrz mówił z trawiastego
zbocza bastionu św. Gertrudy, było piękne jak sen dziecka, które wierzy, że
jeśli uniesie dłoń, zatrzyma na niebie słońce.
Ludzie, z którymi siadała na trawie pod bastionami, mówili o Mistrzu rze
czy zastanawiające. Powtarzano sobie, że kiedy na cmentarzu przy oliwskiej
katedrze chowano handlarza mebli z Langfuhr, Abla Wareckiego, który zmarł
w swoim mieszkaniu przy Ahomweg we wtorek po święcie Odnowienia,
Mistrz zjawił się podobno w ostatniej chwili, podszedł do świeżo rozkopanego
grobu, kazał otworzyć trumnę, na co proboszcz Jarwitz, który sprawował
ostatnią posługę, nie chciał się długo zgodzić, po czym dotknął ciała, a wtedy
Abel Warecki otworzył oczy, uniósł głowę i przerażony tym, co zobaczył wo
kół siebie, zaczął pytać, dlaczego znajduje się tu, pod brzozami, na oliwskim
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cmentarzu, w wyściełanej białym aksamitem trumnie, z czarnym krawatem
zbyt ciasno ściągniętym pod szyją, z aksamitną poduszką pod głową, oraz
co tutaj, na oliwskim cmentarzu, robi cała jego zapłakana rodzina - łącznie
z kuzynami i kuzynkami z Marienwerder i Elbląga - która stojąc szerokim
kręgiem dookoła trumny w żałośnie czarnych strojach, trzyma w rękach
wieńce z kalii i fioletowe szarfy z pobożnymi napisami.
Inni znowu powtarzali sobie półgłosem, że podobno jednym dotknięciem
palca uzdrowił córkę pocztmistrza Feyerbensa, która od dziecka była ślepa;
po prostu posmarował śliną jej wiecznie zaciśnięte powieki, a ona od razu
otworzyła oczy i zaczęła krzyczeć, że razi ją słońce. Maria wzruszała ramio
nami na wszystkie te opowieści. Czy nie wystarczy ludziom, że mądrze mówi
o tym, że trzeba zmienić świat? Więc po co snuć te niedorzeczne, bolesne
historie, które zamiast dawać pocieszenie wpędzają tylko w rozpacz?
Wracała do Górnego Wrzeszcza z łąki za bastionami pod wieczór, gdy już
się ściemniało na dobre, powtarzając sobie, że już drugi raz tam nie pójdzie,
chociaż wiedziała, że i tak nie dotrzyma postanowienia. Dom ojca, stojący
na końcu Jaschkentalerweg, tam gdzie Las Gutenberga się zaczyna i duże
wierzby pochylają się nad stawem, z daleka wyglądał na całkiem opuszczony.
W oknach nie paliło się światło. Za zamkniętą bramą i ogrodzeniem z de
sek stał ciemny budynek stolami, do którego nikt postronny nie powinien

zaglądać.
Tymczasem robota szła swoim torem. Ojciec wstawał przed szóstą, mył się
przy studni, golił brzytwą, wciągał koszulę i szedł do warsztatu. Przez szpary
w drewnianej ścianie stolarni przenikały promienie wczesnego słońca, było
chłodno i rześko, szlifierka, na której ostrzył dłuta, sypała iskrami na zaku
rzoną podłogę, cierpkie uderzenia siekiery odłupywały drzazgę od kolejnego
pnia. Czasu było niewiele. Wykonać siedem krzyży i to na 22 maja! We wtorek
przed dniem świętego Korneliusza pierwsza konstrukcja była gotowa. Leżała
na wznak pośrodku pokrytego wiórami dziedzińca, ojciec chciał ją ustawić
pionowo, by sprawdzić, czy dobrze wyważona, ale zrezygnował, gdy spoj
rzał na resztki szkła z wybitych okien, zgarnięte w kąt przy bramie. Gdyby
podnieść połączone belki krzyża i wysoki słup podstawy ustawić pionowo,
nad dachem domu przy Jaschkentalerweg uniosłyby się dębowe ramiona,
które z pewnością byłyby widoczne z daleka, co mogłoby przyciągnąć ludzi
z pochodniami. Kiedy z miasta przyszedł Jost van der Maan, razem unieśli
drewnianą konstrukcję i podparli kozłem zbitym z desek, tak że leżała teraz
ukośnie nad ziemią jak drewniany ptak, próbujący rozpostartych skrzydeł
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podając mu dłoń w nicianej rękawiczce - pewnie pomyliłam godzinę." „Ależ
skądże - żywo zaprzeczył - Tyle tylko, że robotnicy z magistratu muszą
naprawić tutaj posadzkę, więc..." Było to kłamstwo tak jawne, że nawet nie
zareagowała, on tymczasem podszedł do drzwi: „O urzędowych sprawach
można czasem porozmawiać w nieurzędowym miejscu". Zeszli na parter,
minęli płócienne parasole kwiaciarni, którą przy urzędzie niedawno otwarła
pani Holstein, skręcili za słupem ogłoszeniowym z reklamą operetki Salosiego, po czym po schodkach z żelazną poręczą weszli do kawiarni Mayersa,
w której o tej porze nie było prawie nikogo, więc można było rozmawiać
swobodnie. Asystent Werden zamówił dwie kawy, ciastka wiedeńskie
z wiśniami oraz butelkę francuskiego wina. Gdy usiedli przy okrągłym sto
liku, zapytał: „Czym się pani zajmuje?". Odpowiedziała zgodnie z prawdą,
że praca, którą dostała u Aschenbachów, skończyła się przed miesiącem, bo
Aschenbachowie wyjechali do Poznania. „Pomagam ojcu." „A wcześniej?"
„Wcześniej zajmowałam się chłopcem państwa Aschenbachów." „Ach, więc
należy pani do kobiet, które mają anielską cierpliwość!" - roześmiał się na
gle, odsłaniając ładne, zdrowe zęby. „Czy gdyby był ładniejszy - pomyślała
przez moment - zachowywałabym się inaczej?" To pytanie, które później
powtórzyła pannie Horstmayer, nie sprawiło jej przyjemności, zbyt dobrze
rozumiała jego sens. Nie należał do mężczyzn zachwycających, ale miał
coś ładnego w twarzy, oczywiście jeśli nie pochylał się zbyt blisko. Położył
swoją dłoń na jej palcach, ale i tym razem nie cofnęła ręki, choć wiedziała,
że powinna to zrobić. „Wie pani - mówił tonem poufałym - mam coś, co
mogłoby panią zainteresować. Naczelnik Vorgast - nazwisko przełożonego
wymówił miękko - zwierzył mi się, że jest wolna posada dla kogoś, kto ma
doświadczenie w opiece nad dziećmi, a raczej nad chłopcami w wieku..."
„I pan oczywiście pomyślał o mnie" - skubnęła srebrnym widelczykiem
wiedeńskie ciastko. - „I ja - roześmiał się znowu, rozpromieniony - oczy
wiście pomyślałem o pani." „Ale co pan ma na myśli?" Poprawił mankiety
białej koszuli wystające z rękawów, mimochodem sprawdzając, czy spinki
leżą dobrze - „O, na razie nic konkretnego..." Rozstali się uprzejmie, ale na
pożegnanie ujął ją delikatnie za łokieć, na co dotychczas sobie nie pozwalał,
ona zaś i tym razem nie uwolniła ręki z uścisku, czekając, aż sam rozluźni
palce.
Gdy wracając do domu, skręciła w Neue Promenadę, ktoś wykrzyczał
za nią parę obelżywych słów, aż musiała odpędzić go parasolką. Cóż, do
diabła, chcą od niej ci ludzie? Przecież ojciec - przekonywała siebie - jest
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do lotu. Ojciec przesunął dłonią po gładkim, dobrze wyheblowanym drew
nie, które miało wymierzać sprawiedliwość wrogom państwa. Teraz trzeba
było skrzyżowane belki pokryć mocnym pokostem, by zabezpieczyć je przed
deszczem i śniegiem. Zgodnie z życzeniem Prokuratorii, zapisanym w anek

sie do rządowego zamówienia, u zbiegu belek ojciec dłutem wyciął godło
cesarstwa - czarnego orła w koronie - by każdy, kto stanie pod krzyżem,
wiedział, że tylko sam cesarz może wymierzać sprawiedliwość.
Ale zanim drewniane konstrukcje były gotowe, posłaniec przyjeżdżał
dwukrotnie pod dom przy Jaschkentalerweg z wezwaniem, by Maria sta
wiła się na trzecim piętrze gmachu Prokuratorii. Gdy zjawiła się w ponie
działek o wyznaczonej godzinie, asystent Werden przyjął ją w pokoju dużo
obszerniejszym niż jego własny, ozdobionym olejnymi pejzażami Długiego
Pobrzeża i Motławy, który to pokój - jak zdążyła odczytać na mosiężnej
tabliczce przykręconej do drzwi - był biurem samego naczelnika Vorgasta.
„Będzie nam tutaj wygodniej - powiedział asystent Werden, nalewając do
filiżanek herbatę z porcelanowego czajnika - Naczelnik Vorgast od rana jest
na inspekqi w Dirschau i wróci dopiero po południu. To dzięki jego uprzej
mości mogę przyjąć panią w miejscu, które trochę odbiega od urzędowej
rutyny." Za oknem widać było zielone drzewa Bischofsbergu i białe mury
twierdzy, nad którą powiewała chorągiew cesarska. - „Więc jak postępują
prace?" - Od początku wiedziała, że nie chodzi o żadne prace, ale odpo
wiedziała uprzejmie, co ojciec już zrobił i co planuje dalej. Asystent Werden
zdawał się słuchać wszystkiego z żywym zaciekawieniem, a gdy w jakiejś
chwili przerwała, sięgając po filiżankę, pochylił się ku niej z poufałym uśmie
chem: „Słyszałem, że są trudności". Skinęła głową, bo nie widziała powodu,
by cokolwiek ukrywać. - „Ktoś wybił nam szyby. Były też groźby..." „Czy
to znaczy - asystent Werden obracał w palcach zaostrzony ołówek - że
potrzeba państwu pomocy ze strony policji?" „Och, nie - zaprzeczyła ru
chem dłoni. - To by tylko pogorszyło sprawę. Jeśli ludzie zobaczą policjanta
przed domem..." „Rozumiem - asystent Werden odłożył ołówek na blat
biurka. - Ludzie często kierują się niczym nie usprawiedliwioną zawiścią."
Popatrzyła na niego bez uśmiechu: „Nie sądzę, by chodziło tylko o zawiść".
„Tak pani myśli?"
Za drugim razem rozmowa z asystentem Werdenem przybrała zupełnie
inny obrót. Kiedy Maria weszła do jego pokoju, wyszedł zza biurka z ręką
wyciągniętą do powitania, ale miał na sobie cywilny płaszcz z rogowymi
guzikami, tak jakby właśnie gdzieś się wybierał. „Przepraszam - powiedziała
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stolarzem, dostał zamówienie, wywiązuje się z umowy jak najlepiej potrafi.
Zresztą człowiek, który ją zaczepił, starszy mężczyzna w brudnym kapeluszu,
wyglądał na podchmielonego, więc mogła zlekceważyć zaczepki, chociaż
parę osób, które szły ulicą, usłyszało niedobre słowa, jakie wykrzyczał.
Najważniejsze - mówiła sobie - że dzięki zamówieniom rządowym ojciec
może spokojnie myśleć o przyszłości, a ludzie, jak to ludzie, zazdroszczą
wszystkiego. Po spłacie długów właścicielom tartaków z Żukowa i Brosen,
ulokował część zaliczki na dobry procent w filii banku Hersena przy Wieży
Więziennej, gdzie przyjęto go nader uprzejmie, a nawet zaproponowano
procent wyższy niż się spodziewał...
20 maja przed dom przy Jaschkentalerweg zajechały konne furgony, otoczo
ne oddziałem policji pod dowództwem porucznika Jastewitza, który obstawił
drogę biegnącą z Pietzkendorf w dół, ku centrum Wrzeszcza, by zapobiec
możliwym niepokojom. O dziesiątej, gdy cień Lasu Gutenberga przesunął
się w stronę Srebrzyska, załadowano siedem drewnianych konstrukcji na
okute blachą wozy, przykryto wszystko brezentem, by nie drażnić oczu ludzi
postronnych i wolno zjechano pochyłą, piaszczystą drogą w stronę miasta.
Ojciec wywiązał się z kontraktu wzorowo, wszystko było gotowe na jeden
dzień przed wyznaczoną datą, co - jak odnotował asystent Werden w swoim
raporcie dla władz Prokuratorii - dobrze rokowało na przyszłość.
Gdy otoczony konnymi policjantami konwój wjechał do Wrzeszcza, a po
tem skręcił przy fontannie w stronę obsadzonej starymi lipami Wielkiej Alei,
ludzie przystawali na chodnikach, w milczeniu patrząc na ciężkie wozy
z ukrytym ładunkiem, których koła zgrzytały po bruku, ale obok domu
Uphagena, tam gdzie jest mały park, zza drzew rozległy się gwizdy i ktoś
rzucił nawet kamieniem, który spadł na jezdnię przed pierwszym furgonem,
płosząc konia porucznika Jastewitza. Policjanci wyjęli z kabur pistolety, ale
nikt nie wystrzelił, bo nie było rozkazu. W zupełnej ciszy konwój ruszył
dalej pod lipowymi koronami Wielkiej Alei do śródmieścia Gdańska, gdzie
na dziedzińcu komendy policji przy Okopowej, za żelazną bramą wartowni,
czekali już urzędnicy z Prokuratorii, by przejąć ładunek i po koniecznej na
radzie z komisarzem Bielkowskim, który przybył na miejsce około godziny
dwunastej w towarzystwie radcy Benecke i sekretarza Amielsa, zadecydować
o jego dalszym przeznaczeniu.
Kiedy tydzień później, w niedzielne popołudnie, Maria pojechała do Zoppot, żeby koło trzeciej spotkać się na molo z panną Horstmayer - umawiały
się na to spotkanie od tygodnia - przejeżdżając po kolejowym wiadukcie
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nad ulicą Ostseestrasse w Oliwie, z okna pociągu zobaczyła ciemne wzgórze
Karlsberg, wznoszące się nad Katedrą. Na wzgórzu, na tle zimnego nieba,
stały obok siebie trzy drewnianie konstrukcje w kształcie rzymskiej litery T,
jakby je ktoś wyrysował czarnym atramentem na białym papierze.
Parę dni później zaś w domu przy Jaschkentalerweg zjawił się znowu po
słaniec w granatowym uniformie Prokuratorii. Podał list w zapieczętowanej
kopercie, lecz tym razem wcale nie poprosił o pokwitowanie. Nie zaczekał
też na odpowiedź, tylko wsiadł do powozu i odjechał, przykładając palce
do czapki.
Kiedy Maria otworzyła kopertę, wysunęła się z niej kartka z paroma zda
niami podpisana przez jakąś panią Hedwig Sonnenberg, która zapraszała ją
na spotkanie do willi Evans. Chodziło - jak to zostało uprzejmie sformuło
wane - o sprawy związane z opieką nad chłopcem, którego imienia w liście
nie wymieniono, musiała więc to być, jak się domyśliła, sprawa, o której
asystent Werden wspomniał podczas rozmowy w kawiarni Mayersa. Cóż,
byłoby chyba nierozsądne zlekceważyć uprzejme zaproszenie, za którym
mogły pójść warte rozważenia propozycje, bo o pracę w mieście było trudno,
a pieniądze ojca i tak za jakiś czas musiały się skończyć, postanowiła więc,
że o wskazanej godzinie zjawi się w willi Evans.
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Samobójstwo w Raju
Romantyczny obraz samobójstwa egzystencjalnego zapowiadały już idee
Raju utraconego Johna Miltona, dzieła z roku 1667, które silnie wpłynęło na
bieg europejskiej myśli1. To właśnie Milton, głęboko przejęty biblijną wizją
początków świata, zarysował w swojej metafizycznej epopei archetyp „sa
mobójstwa altruistycznego z powodów egzystencjalnych" i nadał mu postać
kanoniczną. Archetyp ten promieniować miał później nie tylko na twórczość
pisarzy epoki romantyzmu, lecz także na szerzej pojętą romantyczną refleksję
nad śmiercią, a nawet na romantyczny styl umierania. Kwestie postawione
przez Miltona powróciły w refleksji teologiczno-filozoficznej przełomu XVIII
i XIX wieku, przede wszystkim zaś ze szczególną siłą dały o sobie znać
w utworach dramatycznych Shelleya i Byrona.
W Raju utraconym Milton postawił pytanie tyleż fundamentalne, co szoku
jące na tle ortodoksyjnej hermeneutyki tekstów biblijnych. Kto był pierwszym
w dziejach ludzkiego gatunku „samobójcą"? Kiedy i dlaczego człowiek ów
zapragnął odebrać sobie życie? Jak wyglądała ta dramatyczna chwila?
1 John Milton, Raj utracony, przełożył Maciej Słomczyński, Kraków 1986; cyfry rzymskie oznaczają
numer księgi poematu Miltona, cyfry arabskie numer kolejnych wersów.
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Punktem wyjścia Miltona stała się tajemnica grzechu pierworodnego, ściślej:
refleksja nad ideą dziedziczenia win prarodziców przez cały rodzaj ludzki.
Idea ta niepokoiła od wielu stuleci teologów i artystów. Milton był jej zwo
lennikiem, niemniej miał świadomość, że dogmat o dziedziczeniu przez całą
ludzkość skażenia ludzkiej natury nie przez wszystkich jest uznawany. For
mowaniu się chrześcijańskiej teologii grzechu pierworodnego towarzyszyły
bowiem od samego początku gwałtowne i dobrze mu znane kontrowersje2.
W polu tych kontrowersji znalazła się u progu XIX wieku refleksja teologicz
na, tak jak kształtowała się ona w wielkiej romantycznej literaturze. Teologia
ta w kilku punktach zbliżała się do herezji pelagianizmu. Pod wpływem
filozofii Jana Jakuba Rousseau i wyzwoleńczych idei rewolucji francuskiej
przekonanie o wrodzonej dobroci człowieka, dobroci, która została w toku
rozwoju dziejowego zdeformowana przez wpływ złych instytucji społecznego
świata, stało się jednym z fundamentów oświeceniowej antropologii i później
romantycznej filozofii człowieka.
Pelagiusz, brytyjski mnich z przełomu IV i V wieku, którego poglądy gwał
townie zwalczał św. Augustyn, głosił, że człowiek rodzi się niesplamiony
grzechem pierworodnym, a jeśli nawet pierwsi rodzice zgrzeszyli pod rajską
jabłonią, to i tak już w Raju byli śmiertelni, więc to nie oni poprzez swój
grzech ściągnęli na ziemię zło i śmierć. Każdy nowo narodzony człowiek
z chwilą narodzin nie dziedziczy bowiem grzechu pierworodnego. Nasze
dzieci - wywodził Pelagiusz - rodzą się równie czyste duchowo, jak czyści
byli prarodzice w rajskim ogrodzie. Chrzest nie jest potrzebny do tego, by
nowego człowieka oczyścić ze zmazy pierworodnej, tylko do tego, by go
oświecić duchowo i pasować na dziecko Boże. Każdy z ludzi nosi w sobie
zalążki najdoskonalszych cnót, które może samodzielnie rozwinąć, dlatego
łaska Boża nie jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Zbawienie możliwe
jest dzięki autonomicznym aktom dobrej woli, do których człowiek jest zdol
ny z natury. Idee Pelagiusza zostały oficjalnie potępione przez Kościół na
Soborze Efeskim w 431 roku, mimo to jednak przez wiele następnych stuleci
powracały w europejskiej kulturze w mniej lub bardziej jawnej postaci, stając
się trwałym składnikiem nowożytnego myślenia.
Włączając się w teologiczny spór dotyczący tajemnicy grzechu pierworod
nego Milton stanął w Raju utraconym po stronie przeciwników Pelagiusza.
2 Milton był purytaninem, a więc nieprzyjacielem katolicyzmu, ale jego stanowisko w kilku
punktach zbliżało się do teologicznych rozpoznań św. Augustyna. Jako arianin Milton nie
wierzył w boską naturę ewangelicznego Chrystusa.
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W duchu zbliżonym do rozpoznań teologii moralnej św. Augustyna przed
stawił w swojej metafizycznej epopei grzech prarodziców jako kosmiczną
katastrofę, której konsekwencje - takie było jego przekonanie - poraziły cały
wszechświat3. W chwili, gdy Adam i Ewa zerwali zakazane jabłko z drzewa
wiadomości złego i dobrego, cały kosmos uległ głębokiej, mrocznej meta
morfozie, sięgającej samych podstaw bytu:
„Ziemia odczuła tę ranę, Natura
Na tronie swoim westchnęła i wszelkim
Dziełom swym dała znak, że utracone
Już wszystko" (IX 996-999).
„Wnętrzności Ziemi zadrżały jak w bólu,
Drugi jęk z siebie wydała Natura,
Niebiosa chmurą okryły się czarną,
Grom się przetoczył (...)" (IX 1266-1269).
„Blask gwiazd wnet przywiądł, planety zastygły,
Jakby prawdziwym zaćmieniem dotknięte" (X 502-503).

W Raju utraconym zerwanie jabłka z rajskiej jabłoni ściąga nie tylko moralną
katastrofę na ludzi, lecz poraża do głębi także całą strukturę wszechświata.
Nic już nie będzie takie, jak dotąd było. Po upadku prarodziców Grzech
i Śmierć, twory Szatana uwięzione dotąd w piekle, wydostają się na wolność
i przystępują do budowy brukowanego gościńca nad otchłanią chaosu, by
dostać się na Ziemię i zmienić ją w swoje królestwo. Złamanie Bożego zakazu
przez Adama i Ewę ma więc u Miltona nie tylko konsekwencje ściśle mo
ralne, nie dotyczy bowiem tylko świata ludzkiego, skażonego przez grzech.
Powoduje też przemianę samych ontologicznych podstaw kosmosu. Grze
sząc Adam i Ewa bezwiednie doprowadzają do powstania czasu, którego
dotąd nie było. Ich grzech sprawia, że byt, dotąd istniejący w nieruchomej
szczęśliwej wieczności, nie znający więc ani przemijania, ani jakichkolwiek
procesów zniszczenia, zaczyna istnieć w czasie, co u Miltona oznacza strącenie
wszechświata w skończoność i ból.

3 Św. Augustyn bardzo mocno akcentował w swoich pismach, że konsekwencje grzechu prarodzi
ców miały wymiar kosmiczny: grzech ten naznaczył nieusuwalną skazą całą naturę stworzoną.
Istotnym momentem w rozumowaniu autora Państwa Bożego była radykalna humanizacja zła.
To sami ludzie - jako destruktorzy kosmicznego porządku - są odpowiedzialni za to, że po
ich upadku powstały na Ziemi osty i ciernie, których przed upadkiem nie było. W Raju rosły
tylko „trawy zielone i drzewa owocowe", natomiast „trawy trujące" zostały stworzone „nie
z natury, lecz za karę". Wedle Augustyna nawet rozkład organizmów „żywych i trupów (od
chody i wydzieliny)" jest „karą", to znaczy bezpośrednim skutkiem grzechu pierworodnego.
Zob. Pisma egzegetyczne przeciwko manichejczykom. Pisma starochrześcijańskich pisarzy, tom XXV,
Warszawa 1980, s. 33, 79,158.
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Od tej chwili zniszczeniu podlegać będzie wszystko, co istnieje, zarów
no w świecie ludzi, jak i w całym świecie natury. Po upadku prarodziców
Śmierć niczym wiecznie nienasycony głodomór zaczyna pożerać wszystko:
na pierwszy ogień idą zioła, owoce, kwiaty, później przychodzi kolej na
zwierzęta, ryby, ptaki... Grzech prarodziców przeobraża świat w salę tortur,
w której cierpienie przemijania i zniszczenia dotknie także tych, którzy się
jeszcze nie narodzili, złamanie zakazu rzutować będzie bowiem nieuchronnie
na los wszystkich przyszłych pokoleń ludzkich, które dopiero się narodzą.
Po zerwaniu jabłka wieczna wiosna, panująca dotąd w rajskim ogrodzie,
ustępuje niespokojnej zmienności pór roku. Kolejne ludzkie pokolenia, które
będą żyły na skażonej grzechem pierworodnym Ziemi, doznawać będą od
tąd dolegliwości mrozu, upału, burzy, wichru, niedobrego wpływu gwiazd.
Nieśmiertelne ciała ludzi staną się wrażliwe na ból i będą się starzeć. Od
tej chwili człowiek to „zwłoki jeszcze żyjące", których trupią woń już czuje
śmierć (X 334).
W apokaliptycznej wizji Miltona ludzki grzech strąca cały kosmos w otchłań
cierpienia, zniszczenia i przemijania, w której od tej pory będzie rządzić
bezlitosne prawo walki o byt. „Bój rozpoczęło zwierzę ze zwierzęciem",
„jedno drugie pożera" (X 886, 889). Kończy się rajski bezczas. Świat wkra
cza w bolesny okres prób i zasług. Kto sprosta próbom, którym Bóg podda
ludzi, dostąpi zbawienia, to znaczy dozna łaski istnienia poza czasem. Bo
w świecie skażonym przez występek prarodziców zło i czas to jedno. W swo
jej metafizycznej epopei o początkach ludzkiego istnienia na Ziemi Milton
utożsamił dobro z nieobecnością czasu. Utożsamienie to będzie fascynować
romantycznych pisarzy, a także Dostojewskiego.
W Raju utraconym pierwsza na Ziemi myśl człowieka o samobójstwie poja
wia się właśnie w tak zarysowanym teologiczno-moralnym kontekście. Oto
Ewa chwilę po zerwaniu jabłka myśli o tym, by razem z Adamem odebrać
sobie życie, lecz myśli tak nie tylko dlatego, że boi się ziemskich cierpień,
które na nią nieuchronnie spadną na skutek złamania Bożego zakazu. Milton
wprowadzał zasadniczą modyfikację do tematu biblijnego. W jego dziele
pierwsza kobieta myśli o samobójstwie także dlatego, że zabijając siebie,
chce osiągnąć cel wyższy, na wskroś altruistyczny. Adam i Ewa, prarodzice
ludzkiego rodzaju zgnębieni poczuciem własnego upadku, chcą odebrać sobie
życie, by uchronić swoje nienarodzone jeszcze potomstwo przed skutkami
własnego błędu, uświadamiają sobie bowiem, że popełniając pierwszy grzech,
skazali ludzkość, która jeszcze się nie narodziła, a która się dopiero naro-
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dzi, na ból rodzenia, udrękę pracy i strach oczekiwania na starość, konanie
i śmierć. Właśnie dlatego u Miltona Boży nakaz „Rośnijcie, mnóżcie się!"
Adam odbiera jako szyderstwo: „O głosie, ongi słuchany z uciechą (...) Gdy
go dziś słyszę,/Równy on Śmierci!" (X 911-913). Pierwszy człowiek słuchając

głosu Boga, wzywającego ludzi do aktywnej prokreacji, uświadamia sobie,
że ludzkość, której jeszcze nie ma, a która narodzi się z jego nasienia, będzie
przez całe wieki przeklinać go za nieszczęścia, jakie on sam na nią swoim
grzechem ściągnął. Bo to on przecież jest pośrednim sprawcą cierpień, które
spadną w przyszłości na wszystkich ludzi.
Dlatego Adam nie chce pogodzić się z biegiem rzeczy. Rysując obraz nie
pokoju prarodziców po złamaniu zakazu, Milton powtarzał stare pytania
Pelagiusza. Dlaczego właściwie - pyta Adam - za grzechy dwojga - kobiety
i mężczyzny, którzy w zamierzchłej przeszłości zerwali jabłko z drzewa - pła
cić mają straszliwymi cierpieniami kolejne, następujące po sobie pokolenia
ludzi? „Ach! I czemuż cała/Ludzkość za winy jednego człowieka/Ma być
skazana, jeśli jest niewinna" (X 1023-1025).
Postać Adama w Raju utraconym symbolizuje pelagiański bunt ludzkiej my
śli przeciw niesprawiedliwej, w pojęciu pierwszego człowieka, idei skazania
ludzi na ziemskie cierpienie za indywidualne przewinienie prarodziców, do
jakiego doszło na początku dziejów. Bohater Miltona nie zna jeszcze Chry
stusowej teologii zbawienia wielu poprzez cierpienie Jednego, dlatego żąda,
by każdy człowiek miał prawo cierpieć tylko za własne, indywidualne winy.
Jeśli tych indywidualnych win nie ma, ziemskie cierpienie, jakie spadnie na
potomków Adama, będzie niczym nieusprawiedliwioną, niedorzeczną karą
za coś, czego oni sami nie popełnili.
„Przeklęte pytania", które stawia Adam w Raju utraconym, będą z równą
siłą niepokoić bohaterów Byrona i Dostojewskiego. Adam pyta: „Czy Cię
prosiłem, Stwórco [...] Abyś Człowieka ze mnie chciał ulepić?", „wola moja
nie brała udziału/w moim stworzeniu" (X 928-929). U Miltona Adam,
pierwszy człowiek, z rozgoryczeniem nie tylko woła do Boga: Nie prosiłem
się na ten świat! - nie czuje zatem żadnej wdzięczności do Stwórcy, za to że
został przezeń stworzony - ale - co dużo ważniejsze - dodaje też: Zmusiłeś
mnie bez mojego przyzwolenia do istnienia w określonej, tej, a nie innej,
okropnej, ludzkiej formie cielesnej, której wcale dla siebie nie pragnąłem,
a którą Ty mi narzuciłeś, skazując mnie na bycie człowiekiem, co wcale nie
było moim pragnieniem. W Raju utraconym Adam traktuje akt stworzenia
człowieka jako akt samowolnej przemocy kreacyjnej boskiego Sprawcy,
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który stworzył wszystko wedle własnego demiurgicznego kaprysu, nie
licząc się zupełnie z wolą bytów stwarzanych. Dlatego przeklina „chwilę
stworzenia" (X 1063). To, co stworzone, zostało bowiem pozbawione przez
Boga nie tylko prawa do odmowy pojawienia się w kosmosie, ale także
prawa do wyboru określonej formy istnienia. Stworzenie świata i człowieka
to wedle Adama bezwzględne zmuszenie świata i człowieka do niechcia

nego bytu.
Ale oskarżenie dotyczy też samej zasady prokreacji. Adam przewiduje,
że także jego syn zada mu kiedyś to samo obraźliwe pytanie, które on sam
kieruje do Boga: „Czemuś mnie począł?", czemuś mnie zmusił do istnienia
(X 950)? W uszach pierwszego człowieka pytanie to brzmi tym boleśniej, że
na skutek grzechu, jakiego się dopuścił w Raju, na świat będzie przychodziło
zdefektowane ludzkie potomstwo o „zgniłych umysłach" (X 1027), pozba

wione szans na Zbawienie.
Skierowane przeciw Demiurgowi oskarżenia formułowane przez pierw
szego człowieka idą zresztą u Miltona dużo dalej. Adam nie potrafi pojąć,
dlaczego Bóg, jeśli już stworzył człowieka jako istotę śmiertelną, a więc
skazaną na nieuchronną śmierć, nie zabija swojego tworu od razu, tylko
z premedytacją skazuje go na wieloletni, udręczający strach czekania na
śmierć. Jeśli i tak umrzemy - pyta - dlaczego musimy czekać na to całymi
latami? Rozdrażniony bohater Miltona wyprzedza swoim niepokojem swój
czas o całe tysiąclecia. Nagle - niczym francuscy egzystencjaliści z wieku
XX - spostrzega, że życie, którym został bez własnej woli i chęci obdarzony,
jest właściwie życiem ku śmierci, szyderczą poczekalnią, w której przerażona
dusza ma przez wiele lat czekać na nieuchronny, mroczny koniec swojego
ziemskiego życia. Jakiż więc sens - pyta siebie Adam - ma odraczanie tego,
co i tak nieuchronne? Czyż nie lepiej śmierć wyprzedzić i sprawę załatwić
od razu? Na cóż tu czekać?
Myśl o samobójstwie rodzi się zatem w umyśle pierwszego człowieka - jak
to Milton przedstawiał - w chwili, gdy prarodzice uświadamiają sobie, że
bezwiednie ściągnęli nieszczęście na całe swoje wielomilionowe potomstwo,
że nikt z tych, którzy się dopiero narodzą na Ziemi, a będą ich miliony, nie
będzie w stanie uniknąć przekleństwa egzystencji: bólu i cierpień straszliwego
czekania na śmierć. Poprzez grzech Adama i Ewy byt został skażony do sa
mego rdzenia i to skażenie przesądziło o formie ludzkiej obecności w świecie
na całe tysiąclecia. To właśnie z tego poczucia wyrasta w sercu Adama bunt,
na którego przedłużeniu pojawia się myśl o samobójstwie.
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Ale w pierwszej chwili ten bunt zwraca się u Miltona nie przeciw Stwórcy,
lecz przeciw... kobiecie. Wyczuwając fatalny związek między upadkiem
i seksem, rozgoryczony Adam pyta, dlaczego Bóg ku jego nieszczęściu
stworzy! kobietę. Czy nie lepiej by zrobił, gdyby stworzył wszechświat,
w którym żyliby sami tylko mężczyźni? Przez moment marzy się Ada
mowi kosmos, w którym nie ma ani jednej kobiety. Dlaczego Bóg - pyta
rozdrażniony bohater Miltona - stworzył seks? Po cóż podzielił ludzki
gatunek na dwie płcie, narzucając ludziom seksualną formę rozmnażania
się, z czego wynikły potem wszystkie nieszczęścia? Świadomy seksualnych
źródeł grzechu pierworodnego, Adam pyta niczym gnostycy zbuntowani
przeciw Demiurgowi: Dlaczego Bóg nie znalazł „do rozmnożenia ludzi innej
drogi" (X 1119), to znaczy aseksualnej, dlaczego, nie stworzył człowieka
jako istotę, która rozmnażałaby się w zupełnie inny, wolny od przekleń
stwa seksu, sposób? Przecież wystarczyłoby, żeby nie stworzył kobiety,
a cała ludzkość uniknęłaby straszliwych nieszczęść, jakie na nią ściągnęła
Ewa-kusicielka.
Początkiem buntu jest zatem antyfeministyczna frustracja mężczyzny,
który oskarża kobietę, że to ona skusiła go do grzechu. Adam uważa, że
winni tego, co się stało, są Bóg i kusicielka. Ale to tylko początek jego buntu.
Już za moment bowiem on sam i jego towarzyszka, wzburzeni i nieszczę
śliwi, jednoczą się w bolesnym poczuciu, że nie pozostaje im nic innego jak
wspólnie znosić twardy los, jaki sami sobie zgotowali. Gdy zaś Ewa z miłości
chce wziąć na siebie winę mężczyzny, którego popchnęła do grzechu, mrok
pierwszego upadku rozświetla światło wzniosłego współczucia. Adam zdaje
sobie sprawę, że jego sytuacja nie różni się właściwie niczym od sytuacji
kobiety, którą w pierwszym odruchu obciążył wyłączną winą za złamanie
zakazu. I też chce wziąć na siebie jej winę (X 1195).
W poemacie Miltona tradycyjne motywy biblijne zostały w istotny sposób
przekształcone. Oto Adam całkowicie świadomie bierze jabłko z rąk Ewy
i zjada je. Robi to dlatego, że woli być w Piekle razem z kobietą, którą kocha,
niż być bez niej w Niebie4. To właśnie dlatego zjada jabłko - chce obciążyć
siebie wspólnym grzechem, by być z nią na zawsze. Wie, że gdyby nie do
łączył do niej w grzechu, ją skazałby na straszliwą samotność wiecznego
cierpienia w Piekle, siebie zaś samego na straszliwą samotność bycia w Niebie
bezpiecznym, oddalonym obserwatorem jej udręki.
4 Podobne rozwiązanie powtórzy Byron w dramacie Niebo i ziemia.
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Samobójcze myśli prarodziców pojawiają się u Miltona w takich właśnie
filozoficzno-fabularnych okolicznościach i mają wyraźny rys gnostyczny. Już
chwilę po złamaniu zakazu Ewa, podobnie jak manichejczycy, odkrywa, że
rodzić to przygotowywać pożywienie dla śmierci. Kobieta, rodząc dziecko,
przygotowuje bowiem „strawę dla paszczy wstrętnego potwora" (X 1235).
Jej dzieci będą pożarte przez śmierć, na którą są nieuchronnie skazane, ale
także ich dzieci i dzieci ich dzieci będą w równie fatalnej sytuagi. Całe kolejne
pokolenia ludzkie będą rodzić kolejne dzieci tylko po to, by śmierć miała
co jeść. To właśnie dlatego Ewa odrzuca Boży nakaz prokreacji „Mnóżcie
się, zaludniajcie ziemię". „Bezdzietnym jesteś, bezdzietnym pozostań:/! tak
pozbawisz Śmierć kąsków łakomych" (X 1239-1240) - mówi do Adama
jego wspólniczka w grzechu5. Czy jednak człowiek - pytał Milton - potrafi
przezwyciężyć seksualny głód i strach przed samotnością popychający go
do płodzenia? Uczucia te, wszczepione nam przez Boga, są silniejsze niż
wola powstrzymania się od prokreacji i bohaterowie Miltona poznają tę bez
względną prawdę o biologicznych determinantach ludzkiego losu. Człowiek
nie jest w stanie wydostać się poza te determinacje. Właśnie dlatego Ewa
dochodzi do wniosku, że tylko poprzez samobójstwo ma szansę uchronić
swoje potomstwo, to znaczy całą ludzkość, która się narodzi z jej dzieci,
wnuków, prawnuków, przed tragicznymi skutkami grzechu pierworodne
go. Pyta: jaki ma sens rodzenie w świecie skazanym na zło, ból, cierpienie
i śmierć? Rodząc, skazujemy przecież dziecko na udrękę ziemskiego życia
i nieuchronną okropność umierania.
Przed bohaterami Miltona odsłaniał się paradoks ludzkiej prokreacji. Czyż
rodzić nie znaczy w istocie „zabijać" własne dzieci? Kto rodzi, oddaje je
bowiem w ręce śmierci, która tylko się oblizuje na widok kolejnej dostawy
żywego pokarmu. W dramacie Miltona pierwsza kobieta niczym gnostyczna
upadła Sophia, związana seksualnym węzłem z materią jako przeklętą prze
strzenią płodzenia, pojmuje swój błąd i chce go naprawić poprzez własną,
natychmiastową, dobrowolną śmierć. Dlatego w samobójczym, prometejskim
odruchu zwraca się przeciw własnemu ciału. Chce odebrać sobie życie, by
pozbawić siebie możliwości rodzenia. Bóg żąda, by ludzie mnożyli się w nie
skończoność. Wzywa: im więcej ludzi, tym lepiej! Ona odrzuca to żądanie.
Nie chce dopuścić do tego, by ludzkość powstała na Ziemi. Jeśli do tego nie
dopuści, cierpienie, ściągnięte na ludzi przez grzech pierworodny, nie będzie
5 Słowa te powrócą w idei bezdzietności Lucyfera w dramacie Byrona Kain.
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miało się gdzie zagnieździć. Pierwsza kobieta chce własną śmiercią zamknąć
na zawsze swoje łono, gotowe do rodzenia.
W Raju utraconym samobójstwo, o którym myślą pierwsi ludzie w chwilę
po strąceniu ludzkości w czas i zło, ma taki właśnie prometejsko-manichejski
paradoksalny sens: tylko dobrowolna śmierć może uwolnić słabego czło
wieka do roszczeń seksu i bezlitosnego Bożego nakazu: „Rośnijcie, mnóżcie
się!". Ewa pragnie „zniszczenie móc zniszczeniem zniszczyć" (X 1260) - oto
gnostyczna wersja „świadomego macierzyństwa", którego motywy są na
wskroś... altruistyczne. Zapobiec cierpieniom milionów ludzi można tylko
poprzez zniszczenie siebie i „zniszczenie" ludzkości. Kto siebie zniszczy,
wytrąci broń z rąk śmierci, szykującej się do zabijania. Jeśli ludzkość nie
powstanie na Ziemi, śmierć nie będzie miała czego niszczyć. U Miltona ideę
samobójstwa altruistycznego z powodów egzystencjalnych podpowiada
mężczyźnie kobieta, bo to właśnie ona - tak rzeczy zostały przedstawione
w Raju utraconym - jest silniej niż mężczyzna związana z ciałem i seksem,
to znaczy z materią i dlatego tym gwałtowniej chce się z materii wyzwolić.
Samobójstwo, którego pragną prarodzice, ma zatem charakter altruistyczny
i antyprokreacyjny. Tylko zabijając siebie, człowiek może przerwać przeklęty
łańcuch „płodzenia dla śmierci".
Nadając tak patetyczny charakter prometejskiemu buntowi prarodziców - prometejskiemu, bo przecież chodzi o ofiarę z własnego życia dla
dobra ludzkości, ofiarę, która ma ocalić ludzkość przed niewyobrażalnymi
cierpieniami istnienia - Milton jednak w swoim dziele egzorcyzmował
skrajności gnostycznego protestu. Zbliżał się do myśli Pelagiusza i tradycji
gnostycznej nie po to jednak, by ją zaadaptować i odbudować, lecz właśnie
po to, by ją odrzucić. Myślom samobójczym prarodziców, którzy poprzez
własną śmierć chcą ocalić ludzkość przed niewyobrażalnymi cierpieniami
ziemskiej egzystencji, przeciwstawił wizję ocalenia ludzkości przez Chrystusa
umierającego na krzyżu. Nie antyprokreacyjne samobójstwo prometejskie
zbawi zatem ludzkość, lecz męka Boga-człowieka, który zstąpi na Ziemię
i poprzez swoje cierpienia przyniesie ludziom ocalenie, zwyciężając czas,

zniszczenie i śmierć.
W takim ujęciu antyprokreacyjne samobójstwo, do którego w chwilę po
złamaniu zakazu popycha Ewę rozpacz, traciło sens. Na rozpaczliwe na
legania Ewy, by sobie razem odebrali życie, Adam odpowiada: Nie chcę
słyszeć „o gwałcie sobie zadanym i życiu/Bezpłodnym" (X 1301-1302). Du
chowi metafizycznego protestu, który w prometejskim dążeniu zwracał się
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przeciw narzuconemu człowiekowi przez Boga „przymusowi" prokreacji,
Milton przeciwstawił w swoim misterium mądrość ducha religijnego i zasadę
życiowego umiaru. W Raju utraconym zbuntowana, zrozpaczona i dumna,
gnostyczna Anima zostaje przywołana do porządku przez Rozum Mężczy
zny, który uosabia prawdę Ewangelii. Kara za grzech pierworodny, która ma
dosięgnąć wszystkich ludzi - wywodzi Adam - nie będzie aż tak straszliwa,
jak to w swojej rozpaczy przedstawia Ewa. Kobiecy ból rodzenia zostanie
przecież zrównoważony przez szczęście macierzyństwa, udręka pracy przez
cudowny smak chleba, lęk przed śmiercią przez radość budowania cywilizacji,
która stanie się formą ziemskiej nieśmiertelności ludzkiego gatunku. Stąd
zamiast rozpaczać i w bezsilnym proteście roić o samobójstwie, lepiej paść
przed Bogiem na kolana i błagać go o zmiłowanie. W finale Raju utraconego
przed pierwszymi rodzicami wygnanymi z Raju odsłania się przyszłość. To
obraz Chrystusa zwyciężającego śmierć i zbawiającego ludzi. Dlatego Adam
i Ewa, choć przez moment myśleli o odrzuceniu istnienia, wybierają pokorę
i godzą się na zwykłe ludzkie życie.
Pytania, które stawiał Milton, miały więc swoje źródło w tradycji gnostycznej i pelagiańskiej, ale gnostyczno-prometejskiej frustracji prarodziców
została przeciwstawiona w finale Raju utraconego chrześcijańska apoteoza
pogodzenia człowieka z Bogiem, pogodzenia możliwego dzięki zbawczej
ofierze Chrystusa. Pozornie więc triumfował w poemacie duch zbliżony
do rozpoznań teologicznych św. Augustyna. O wpływie, jaki dzieło o „raju
utraconym" wywarło na świadomość epok następnych, zadecydował jednak
nie tyle ów finał łagodzący chwilową - jak to przedstawiał Milton - gorączkę
metafizycznego protestu prarodziców, wiodącą ich ku myślom o samobój
czej śmierci, ile - jak to bywało określane przez badaczy - nieświadomy
satanizm Miltona, wyczuwalny w całym jego poemacie, który zresztą budził
wątpliwości licznych teologów. Właśnie ów skryty Miltonowski podziw dla
duchów zbuntowanych, które dumnie, z wzniosłych powodów występują
przeciw Panu Świata, miał znaleźć swoje echo w sztuce romantycznej, przede
wszystkim w filozoficzno-biblijnych misteriach Byrona, gdzie idea samobój
stwa egzystencjalnego uzyskała szczególną barwę metafizycznej niezgody
na istnienie.

Stefan Chwin

Fot. Danuta Węgiel

Bóg nigdy się nie uśmiecha
- ze STEFANEM CHWINEM rozmawia Grzegorz Kalinowski
Grzegorz Kalinowski: Najczęściej mówi się o związkach pańskiej twórczości
z Gdańskiem. Akcja „Hanemanna" rozgrywa się właśnie w tym mieście, „Krótkiej

historii pewnego żartu", „Złotego pelikana", „Doliny Radości" również, „Esther”
zaś w Warszawie. Jaką rolę odegrały te miasta w pana twórczości. W „Kartkach

z dziennika" pisze pan także o Wilnie. Jakie miejsce zajmuje więc Wilno?

Stefan Chwin: Proszę pana, ja jako chłopiec znacznie więcej w naszym
gdańskim mieszkaniu słyszałem o Warszawie, niż o Gdańsku. Oczywiście,

każda powieść musi mieć jakieś miejsce akcji, ale to wcale nie znaczy, że ja
jestem związany jakimś żelaznym węzłem z Gdańskiem, o którym piszę.

G.K.: Więcej w pana książkach wyobraźni niż pamięci?
S.Ch.: Miejsca, o których pan wspomniał, to są w moich książkach miejsca
tworzone przez wyobraźnię a nie przez pamięć. Moi rodzice zamieszkali
w Gdańsku od 1945 roku, ja urodziłem się w 1949 roku. Odkąd pamiętam,
matka cały czas mówiła o Warszawie, ale ojciec o Wilnie - ani słowa.
G.K.: Nie powracał myślami do swojej małej ojczyzny?
S.Ch.: My dzisiaj sobie wyobrażamy, że duża część Polaków czuje się zwią
zana sentymentalnie ze swoją wileńską i lwowską małą ojczyzną. Tymczasem
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mój ojciec chciał pozbyć się tej ojczyzny ze swojego serca. Uważał, że Wilno
to jest sprawa całkowicie zamknięta, że on nigdy już tam nie wróci, więc nie
ma o czym gadać. Żadnej nostalgii. On milczeniem o Wilnie leczył w sobie
ranę po Wilnie. I chociaż był bardzo z Wilnem związany, starał się, żebym
ja za żadnym Wilnem nie tęsknił.
G.K.: Nie chciał swoim dzieciom zaszczepić wileńskiego sentymentu?
S.Ch.: Żadnego. I ja dzisiaj za Wilnem nie tęsknię. To dopiero po 1989
roku myśmy sobie w wolnej Polsce zaczęli wmawiać, że „my wszyscyśmy
z Wilna i Lwowa". I wytworzyła się moda na wileńskie i lwowskie korzenie.
Ale w naszym domu nie było żadnych opowieści o tym, że my jesteśmy
z Wilna, że przenieśliśmy się do Gdańska, ale w sercu mamy Wilno. Ojciec
chciał oczyścić swoje serce z Wilna i zakorzenić się w Gdańsku. I rzeczywi
ście polubił chyba to miejsce. Pamiętam z jaką radością pływał w chłodnym
Bałtyku. W Wilnie zawsze marzył, by pojechać nad morze, a teraz morze
miał dwadzieścia minut od naszego mieszkania.
G.K.: Mama warszawianka zaaklimatyzowała się w Gdańsku?
S.Ch.: Nigdy! Nie polubiła Gdańska nigdy! Więc o żadnym lokalnym
patriotyzmie gdańskim w naszym domu mowy nawet nie było.
G.K.: A ten rozpowszechniony wśród krytyków schemat interpretacyjny - próba
włączenia pańskich powieści do nurtu tzw. małych ojczyzn?
S.Ch.: Jakie tam znowu małe ojczyzny! Co ja mam wspólnego z małymi ojczy
znami? Wpakowali mnie do tej szuflady i tyle. Beż to razy mówiłem w różnych
wywiadach, że Hanemann to jest książka o Hanemannie, a nie o jakichś małych
ojczyznach. A także, że to jest książka o samobójstwie. I co? I nic.
G.K.: W co drugim podręczniku tak jest pan charakteryzowany.
S.Ch.: Oczywiście, że ja akqę moich książek chętnie umieszczam w Gdańsku,
bo jak się pisze powieści, trzeba mieć w głowie dokładną mapę jakiegoś miejsca.
I ja korzystam z tej precyzyjnej gdańskiej mapy głównie z tego powodu, żeby
umieścić historie, które opowiadam, w jakiejś wyraźnej przestrzeni. W tym sen
sie to są powieści gdańskie, ale też wszystkie one są niezupełnie gdańskie.
G.K.: To są przestrzenie uniwersalne jak w paraboli?
S.Ch.: Akcja Hanemanna mogłaby się zdarzyć w różnych miejscach na

Ziemi.

G.K.: Podobno chciał ją pan umieścić w Królewcu.
S.Ch.: To prawda, ale w końcu zrezygnowałem, bo nie miałem w głowie
precyzyjnej mapy Królewca. W Złotym pelikanie Gdańsk jest jawnie parabo
liczną stylizacją, za co zresztą oberwałem.
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G.K.: Krytyka ustawiła sobie pana jako mistrza wiernego detalu, a że im się nie
zgadzało, więc musiał pan oberwać.
S.Ch.: A ja nie jestem żadnym dokumentalistą miasta i nigdy nie byłem. Nie
należę do tego typu pisarzy, którzy pieszczą się z jakimiś uliczkami, zaułkami
czy epizodami z lokalnej historii. Tego w moich książkach nie ma.
G.K.: Czy więc w jakiejś pana następnej książce będzie Wilno?
S.Ch.: Raczej mało prawdopodobne. Jakiś czas temu byłem w Wilnie. Nie
zbyt mi się ono spodobało. Miałem w związku z tym pewien dyskomfort, gdy
byłem promotorem doktoratu honoris causa Tomasa Venclovy i wygłaszałem
laudację na jego cześć.
G.K.: On się czuje z Wilnem bardzo związany.
S.Ch.: On jest wrośnięty niesłychanie w to miasto. Natomiast, kiedy ja by
łem w Wilnie, ono nie przylgnęło do mojego serca. Może to jest jakiś daleki
odprysk antynostalgicznej postawy ojca, bo to przecież ojciec wyposażył mnie
w aparat pewnej obojętności wobec Wilna. Ja jestem bardzo ostrożny wobec
rozmaitych entuzjastów Wilna, którzy o tym rzekomo mitycznym mieście
rozprawiają. Czuję dystans do tego.
G.K.: A więc Wilno nie wchodzi w ogóle w rachubę jako miejsce fabuł jeszcze
nie napisanych?

S.Ch.: Może gdybym tam dłużej posiedział, to by się coś urodziło. Ale
powtarzam, ja się nie odnalazłem w tym mieście zupełnie. Powiem tak. Ja
się znacznie lepiej czuję w miastach południowoniemieckich, średniowiecz
nych miastach Bawarii, w okolicach Konstancji, nad jeziorem Bodeńskim
niż w Wilnie.
G.K.: Drażniła pana moda na Wilno?
S.Ch.: No, pewnie. W Polsce nadal zresztą istnieje przymus kochania Wilna.
A jak ja czuję jakiś przymus, to się od razu wyłączam.
G.K.: Pańska twórczość jest niezwykle bogata. Z jednej strony praca naukowa,
krytycznoliteracka, historycznoliteracka, z drugiej strony twórczość powieściowa,
eseistyczna, dzienniki. Pisze więc pan powieści, eseje historyczne, filozoficzne,
autobiograficzne, rozprawy naukowe, wygłasza wykłady. Upodobał pan sobie szla
chetną formę eseju.
S.Ch.: To prawda. Bardzo lubię formę eseju i boli mnie, że w Polsce wymiera
publiczność eseju. Ale na to nie ma rady. Czasu nie cofniemy.
G.K.: Ostatni tom to „Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni" - obszerny
i rozbudowany, wielowarstwowy i porywający. Zresztą wielowarstwowość pojawia
się we wszystkich pańskich książkach, zarówno tych artystycznych, jak i naukowych.
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To bogactwo różnych wątków, tematów, inspiracji filozoficznych i jednocześnie
mocne osadzenie w rzeczywistości. Łączy pan twórczość literacką i pracę naukową.
Równocześnie jest pan autorem dzienników, które według Michała Głowińskiego,
są jednym z najważniejszych dokonań w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych.
Jakie były początki?
S.Ch.: Proszę pana, ja zawsze podejrzewam, że jak pisarz zaczyna opo
wiadać o swoich początkach, to on łże jak pies. Najtrudniej odtworzyć okres
wstępnego formowania samego siebie, kiedy człowiek jeszcze nie bardzo
wiedział, kim chce być. Ja, co prawda, miałem pociąg do literatury od bardzo
młodych lat, w tym sensie odróżniałem się od moich kolegów, których gene
ralnie nie interesowało nic. A poza tym ukończyłem bardzo dziwną szkołę,
Liceum Sztuk Plastycznych w Orłowie. Potem stanęliśmy - mówię o moich
kolegach z liceum - wobec dylematu: no dobrze, zrobiliśmy maturę, mamy
dyplom plastyka. Ale co dalej?
G.K.: Nie miał pan jasnej wizji?
S.Ch.: Wahałem się, czy pójść na Akademię Sztuk Pięknych, ale ciągnęło
mnie też do literatury. Mój polonista bardzo popychał mnie w tę stronę. Zresztą
wcześnie zacząłem pisać. Stanąłem więc na rozdrożu. Nie wiedziałem, w którą
stronę pójść, malarstwa czy literatury. Najchętniej poszedłbym w obie strony,
ale tego się nie dało zrobić. Takie przynajmniej miałem wtedy wrażenie.
G.K.: Podobno o wszystkim rozstrzygnął ojciec.
S.Ch.: Ojciec się przestraszył, że jak ja zostanę malarzem, to moje dzieci umrą
z głodu. Zostać artystą-malarzem to było w jego pojęciu samobójstwo.
G.K.: Chyba nie miał racji.
S.Ch.: Znam w Gdańsku malarzy, którzy sobie radzą jeszcze lepiej niż ja
(śmiech). Jeżeli ktoś się urodzi pod dobrą gwiazdą, malowanie może sprawić,
że życie mu rozkwitnie, także finansowo. Ale ojciec był przekonany, że to
jest katastrofa życiowa i mówił, lepiej ty tam nie idź.
G.K.: Kiedy poszedł pan na polonistykę, to się ucieszył?
S.Ch.: Ucieszył? A skądże! Chciałem być blisko literatury i poszedłem na
polonistykę, a jego to zmartwiło. Był z zawodu ekonomistą i chyba miał
nadzieję, że ja też zostanę ekonomistą.
G.K.: Ale w końcu się zgodził?
S.Ch.: Tu nie chodziło o zgodę, tylko o pieniądze. Myślę, że nie ma na świecie
zbyt wielu takich rodziców jak moi. Oni zaakceptowali mój wybór, co łączyło
się z obciążeniami finansowymi. Po prostu zafundowali mi pięć lat czytania
powieści. Zresztą mnie popierała matka, bo sama miała artystyczne inklinacje.
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G.K.: Malowała czy...
S.Ch.: Chciała malować. I chciała, żebym ja też malował. To zwykła rzecz,
kiedy rodzice w dziecku lokują swoje niespełnione nadzieje. Trafiłem więc
na polonistykę.
G.K.: I postanowił pan zostać pisarzem?
S.Ch.: Pisarzem? Ja wtedy nie miałem pojęcia, co ze mną będzie. Wszedłem
w jakąś mgłę. Miałem byt materialny zabezpieczony na pięć lat. Bardzo
chciałem przeczytać jak najwięcej z tego, co zostało napisane. Do dzisiaj
pamiętam uczucie przerażenia, kiedy wchodzę do księgarni i wiem, że nie
pożrę tego wszystkiego, co stoi na półkach. Że jakiś fragment tego tortu
uda mi się zjeść, ale reszta przejdzie mi koło nosa. Na studiach bardzo dużo
czytałem, ale głównie spoza obowiązkowej listy lektur polonistycznych. Na
zajęciach siadałem zawsze w ostatnim rzędzie i pisałem swoje rzeczy, nie
tylko literackie, ale też eseistyczne, własne interpretacje książek, zapiski au
tobiograficzne; opowiadania. Trafiłem na bardzo dobry okres polonistyki
gdańskiej. Znalazłem się w bliskim kręgu Marii Janion, która była osobą
absolutnie - nazwijmy to łagodnie - niezwykłą, ale miała dar pobudzania
wyobraźni. I w moim przypadku tak właśnie było. Po jej zajęciach nie tylko
pamiętałem, co mówiła, ale miałem masę własnych pomysłów, które były
czasem przeciwko niej. To był bardzo ciekawy trening, czasem okropny, bo
Maria Janion miała też swoją nocną stronę.
G.K.: Mówi pan o „Transgresjach”?
S.Ch.: Tak, też. Ale to już późniejsza sprawa.
G.K.: Słowacki mistyczny. Pan był na tej konferencji?
S.Ch.: Tak, byłem.
G.K.: Ja miałem tam wygłosić jakiś referat w 1979 roku o kreacjach postaci
kobiecych w „Królu-Duchu”.
S.Ch.: I nie wygłosił pan?
G.K.: Nie, miałem coś innego na głowie... Ale jak zobaczyłem po latach w antykwa
riacie książkę pod redakcją Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej z materiałami z tego
sympozjum, które się w Warszawie odbyło, pt. „Słowacki mistyczny”, zrobiło mi
się nieswojo. Pisałem pracę z „Króla-Ducha" Słowackiego i z Torunia miałem
propozycję, aby wygłosić referat o motywie kobiety u Słowackiego właśnie z „Króla-Ducha", kulty luname i solarne, pani Miesięczna.
S.Ch.: To była zupełnie zwariowana konferencja, jakieś awantury między
Janion i Przybylskim. Szalenie pryncypialne. Szalone wystąpienie Jarosława
Rymkiewicza, który zupełnie mnie zdumiał i do dziś mnie zdumiewa.
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G.K.: Pan miał tam wykład?
S.Ch.: Nie. Brałem udział w panelu. Mówiłem, jak wydawać Słowackiego
mistycznego. Jak z tych papierów, strzępów, śmieciowiska, wydobyć jakiś
kształt, nadać temu jakąś formę możliwą do strawienia dla czytelnika. I wy
głaszałem raczej niepoprawne myśli, na co chyba Przybylski zwrócił mi uwa
gę, że ja się za daleko posuwam. Byłem pod wpływem powieści Cortazara
Gra w klasy, więc wyobraziłem sobie, że z mistycznego Słowackiego można
robić „grę w klasy" (śmiech).
G.K.: Ja o tym słyszałem. Te wieści dotarły do Torunia jeszcze w grudniu
1979 roku. Wydać Słowackiego tak, aby czytelnik mógł sobie dowolnie wy
bierać porządek czytania „Króla-Ducha". Nie wiedziałem wówczas, że to pan
proponował.
S.Ch.: O tak! To było zwariowane trochę, oczywiście.
G.K.: Nie tak jak Gwalbert Pawlikowski, który w 1926 wydał dwa tomy „Kró
la-Ducha", tekst główny w tomie pierwszym w porządku chronologicznym, pięć

rapsodów, a drugi tom to Komentarz.
S.Ch.: Ale to był rykoszet stanu, w jakim myśmy się znajdowali pod
wpływem Marii Janion, a który to stan absolutnie przeraził Przybylskiego.
No, oczywiście przesadzam, bo ona jednak potrafiła nauczyć nas solidnego
warsztatu polonistycznego, co mi się bardzo potem przydało, kiedy wy
dawałem Konrada Wallenroda w Bibliotece Narodowej. Niezwykły trening.
Intelektualna niezwykłość Marii Janion była połączona z jej mrówczą pra
cowitością, starannością, wielką erudycją, odpowiedzialnością za robotę
i zaciekłością w pracy, co mi było bliskie. Miałem takie nastawienie do
pracy po ojcu i nadal mam. Bardzo jestem zaciekły w robocie, jak już się
za coś biorę.
G.K.: W powieściach: „Krótka historia pewnego żartu", „Hanemann",
„Esther" mamy motyw powrotu do dzieciństwa. Jaki sens mają dla pana te
powroty?
S.Ch.: Ma pan rację. Jest trochę tych powrotów. Właściwie zacząłem od
bardzo dziwnej książki, o której my tu nie mówimy, a która, jak się dowie
działem, ma grupę zaciekłych fanów, chociaż dzisiaj jest białym krukiem. Ta
książka, którą wydałem pod pseudonimem Max Lars, nosi tytuł Ludzie-Skorpiony. Kiedy Dunin-Wąsowicz zaproponował alternatywny kanon literatury
polskiej XX wieku, to tam umieścił tę powieść, co mnie zupełnie zdumiało.
Ona zresztą wyszła u was w Bydgoszczy.
G.K.: W Wydawnictwie Pomorze.
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S.Ch.: Tak. Ona zupełnie nie pasowała do atmosfery tamtego czasu. To był
rok 1984. A ja wszedłem do literatury od strony wyobraźni, a nie od strony
szlachetności społeczno-politycznej, która wówczas obowiązywała polskich
inteligentów.
G.K.: To jest książka niezwykła.
S.Ch.: Pewnie, że niezwykła. Wymyśliłem nieistniejący kraj, nieistniejącą
wyspę, na której się dzieje nieistniejąca historia, ale starałem się opisać ją tak,
jakby to była prawda historyczna. I powstała książka, do której powracam
z respektem. To jest powieść, którą może wznowię dlatego, że ona jest efek
tem bardzo swobodnego, zwariowanego ruchu wyobraźni. Prawdziwy odlot.
Przy czym jest bardzo osobista dlatego, że tam są ślady podświadomych
obrazów, które mnie prześladowały od dzieciństwa. Poszedłem w stronę
zapisu treści podświadomych, ale przy pomocy formy, którą bardzo lubiłem
i lubię nadal - formy powieści przygodowej.
G.K.: W wielu pana książkach są echa „przygodowej" poetyki.
S.Ch.: Powieść przygodowa jako gatunek ma w sobie czar, któremu ja się
nie potrafię oprzeć. Bo opowieść o przygodach to jest rdzeń literatury, jej
początek i koniec, o czym dzisiaj się zapomina. Napisałem więc przygodową
powieść fantazmatyczną. Taką to sobie formę gatunkową wymyśliłem. Część
krytyków krytykowała ją potem za to, że nie jest ta powieść wystarczająco
przygodowa, ale tak naprawdę to ona jest powieścią wyobraźni doprowa
dzonej do stanu wrzenia. Więc tak to się zaczęło.
G.K.: Dość daleka ta powieść od Gdańska.
S.Ch.: No, nie tak zupełnie. Bo w tej odlotowej książce są ślady stanu wo
jennego i odniesienia do gdańskiej okolicy, tyle że dość mocno zaszyfrowane.
Dopiero potem, w zupełnie dziwnym momencie mojego życia, zacząłem sobie
to, co dla rozwoju mojej wyobraźni miało duże znaczenie, uświadamiać,
a czego przez długi czas nie dostrzegałem.
G.K.: Ma pan na myśli odkrycie miejsca?
S.Ch.: Kiedy dziecko żyje w jakimś miejscu, to myśli, że to miejsce jest
naturalne. Ale kiedy wyjechałem kiedyś z Gdańska, na południe Polski i do
Warszawy, uświadomiłem sobie, że mi czegoś brakuje. Z pewnym prze
strachem uświadomiłem sobie, że brakuje mi - to nie jest dobre słowo, ale
może najkrócej powiem - brakuje mi niemieckości. Niemieckości ukrytej
w rysunku domów, rysunku ulic, bruków, jakichś urządzeń kanalizacyjnych,
melioracyjnych, hydrantów, liter, napisów, ornamentów, tapet, mebli, lamp,
parkietów, boazerii, posadzek...
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G.K.: Chodziło panu o ślady „germańskiej obecności” na Pomorzu?
S.Ch.: Raczej o pewną barwę miejsca, tak jak się mówi o barwie utworu
muzycznego. O brzmienie miasta. Okolica, w której mieszkałem i nadal
mieszkam, to jest kraina, która w większej części Polski w ogóle nie wystę
puje. Może ja nie najlepiej czułem się w Wilnie właśnie dlatego, że w Wilnie
nie ma tego drugiego dna niemieckiego, które tu jest. Mam na myśli ducha
architektury Schinkela, koszarowo-pruskich budowli, ceglanych dworców
podobnych do zamku w Malborku, jakichś wież ciśnień, parowozowni,
żelaznych mostów, porcelanowych łazienek, witraży w oknach klatek scho
dowych ze starogermańskimi motywami...
G.K.: Polski Gdańsk był przeciwieństwem tego?
S.Ch.: Polski Gdańsk został zbudowany po wojnie, ale pod nim siedziała
właśnie ta na wpół zburzona, rozlatująca się teutońska kraina, którą ja któ
regoś dnia wokół siebie zobaczyłem.
G.K.: No i wrócił pan do tej krainy.
S.Ch.: No i w Krótkiej historii pewnego żartu powróciłem do tej krainy. Zacząłem
opisywać doświadczenia chłopca, który nagle zaczyna odkrywać, że znajduje się
w bardzo dziwnym, obcym miejscu na Ziemi. Krótka historia pewnego żartu
była w jakimś stopniu - nazwijmy to tak - efektem pustego mieszkania.
G.K.: Został pan sam w pustym mieszkaniu?
S.Ch.: Moja żona z naszymi synami wyjechała na Mazury, a ja zostałem
sam i nagle zaczęły na mnie napierać obrazy i odczucia, które z dorosłej
duszy były już wyparte. Nagle dziecko obudziło się we mnie, więc zacząłem
to wszystko spisywać. Tak powstała Krótka historia pewnego żartu, która jest
esejem autobiograficznym, ale jednak mocno wychodzi w stronę powieści.
Tam są w ogóle partie mocno intelektualne, ryzykowna gra myśli, ale jest też
zapis zmysłowych doświadczeń. Na przykład cała historia dotyku, podana
w teutońsko-komunistyczno-katolickim sosie.
G.K.: Późniejszy „Hanemann" jest próby oglądania tej niemieckości, ale nie tylko.
Wchodzi tu już pan w głąb człowieka. I o ile w „Krótkiej historii pewnego żartu"
oglądał pan ten świat niejako od zewnątrz, to tutaj jest w większym stopniu pene
tracja wnętrza ludzkiego, oglądanie jakichś prześwitów, czegoś ukrytego. Najpierw
historia dotyku, a później, historia... jak by to pan określił?
S.Ch.: W Hanemannie już nie było powrotu do dzieciństwa. Powstanie
tej powieści wiązało się z momentem, w jakim ja wtedy się znalazłem, jeśli
idzie o mój wiek. Po prostu przekroczyłem wtedy czterdziestkę, co jest dla
mężczyzny podobno momentem dość ryzykownym.
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G.K.: W ogóle dziwne rzeczy się wtedy dzieją.
S.Ch.: Granica czterdziestu lat jest taką granicą, kiedy mężczyzna zaczyna
pytać siebie, czy gdyby na przykład dzisiaj miał umrzeć, czy może sobie
powiedzieć, że życie miał owocne. Pojawia się wtedy paskudne pytanie, co
udało nam się zrobić na tym świecie.
G.K.: Co po sobie pozostawię?
S.Ch.: Co pozostawię, to już jest pytanie trochę na wyrost, raczej więc cho
dzi o pytanie, co udało mi się zrobić. Ta książka rodziła się raczej w nastroju
dość depresyjnym. Zresztą bardzo ważnym momentem w Hanemannie jest
też lęk, który mnie wtedy dopadł. To był lęk przed tym, że wcześniej czy
później, zbliżymy się do chwili, kiedy będą nam umierać najbliżsi. Hanemann
zaczyna się od tego, że tytułowy bohater traci swoją ukochaną kobietę. To jest
autobiograficzne. Osoba, która była mi wtedy bardzo bliska, ciężko chorowała
i właśnie śmierć najbliższej osoby stanęła przede mną w silnym zbliżeniu.
G.K.: To jest w książce bardzo widoczne.
S.Ch.: Powieść zaczyna się właśnie od tego. Lekarz Hanemann nagle zderza
się ze śmiercią kobiety, Luizy Berger, którą kochał.
G.K.: „Hanemann" jest nie tylko książką o przeszłości.
S.Ch.: Oczywiście, że Hanemann to nie jest tylko książka o przeszłości. Pisząc
go byłem wewnętrznie poruszony zmianą, jaka się w Polsce po 1989 roku
dokonywała, a której trudności, myślę, do dzisiaj sobie nie uświadamiamy,
bośmy jakoś przez to wszystko przeleźli.
G.K.: Przejście od jednego świata do drugiego.
S.Ch.: Zmiana sposobu życia, pojawienie się nieznanych dotąd lęków. Prze
cież wielu ludzi po roku 1989 nie wierzyło, że sobie poradzi w nowej sytuacji.
Nie było wiadomo w ogóle, co będzie. Walił się świat, którego myśmy nie
lubili, ale w którym jednak umieliśmy jakoś egzystować.
G.K.: Mieliśmy swoje sposoby na życie.
S.Ch.: Tak, mieliśmy swoje sposoby na życie. A tu się świat rozsypuje
i trzeba wymyślić coś nowego, bo wszystko się zmienia. To doświadczenie
zmiany w polskiej rzeczywistości schyłku lat osiemdziesiątych symbolicz
nie opowiedziałem poprzez odniesienie do historii miejsca. W Hanemannie
Niemcy wychodzą, powstaje nowy świat. I ten człowiek w nowym świecie
chce się odnaleźć, ale równocześnie ma traumę lęku związanego z utratą
bliskiej osoby i traumę lat czterdziestu. Wie pan, to w ogóle jest bardzo
autobiograficzne.
G.K.: Wdarcie się tej nowej rzeczywistości ówczesnej Polski?
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S.Ch.: Ale krytycy raczej tego nie zauważyli, bo mieli swoje radary nasta
wione na coś innego. Ale, mój Boże, różnie się czyta książki.
G.K.: Podkreślano obsesyjność motywu śmierci w pańskiej twórczości. Czyli
pan to Hanemann, pan to Esther, jak ktoś napisał. Oczywiście z wszystkimi za
strzeżeniami.
S.Ch.: W Hanemannie pojawia się temat, który jest kluczowy dla całej mojej
twórczości. On też jest w jakimś sensie autobiograficzny. To jest temat siły
życia. Skąd się ją czerpie, skąd ją wziąć, jak ona gaśnie, dlaczego gaśnie,
w jakich momentach się odradza. Ludzie jakoś sobie pomagają w tym za
kresie począwszy od tabletek do mocnych środków. Zresztą uważam, że to
jest jeden z głównych kłopotów współczesnego świata.
G.K.: Ma pan na myśli kłopoty z psychicznym napędem?
S.Ch.: Ja to widzę u młodych ludzi, także moich studentów. Ludzie mają
problem z napędem wewnętrznym, ze słabnącą siłą życia. Stajemy wtedy
przed pytaniem: czy walczyć o podsycanie tej siły, czy może lepiej machnąć
ręką na wszystko i oddać się czemuś mrocznemu, co może nas np. wyrzucić
zupełnie gdzieś na margines, a może nawet w śmierć.
G.K.: Hamletyczne dylematy.
S.Ch.: Bo w tym momencie człowiek stawia sobie podstawowe pytanie,
czy warto się bić o życie i czy warto się bić o cokolwiek. A może lepiej
machnąć ręką na wszystko i lecieć w dół? Hanemann trochę zna słodycz
tego spadania. Dlatego tak się wpatruje w obrazy Caspara Davida Friedri
cha, gdzie temat otchłani śmierci, która przyciąga człowieka jak magnes,

jest podstawowy.
G.K.: Pan to zawiesił w powieści.
S.Ch.: Hanemann jest psychologicznym obrazem kogoś, kto ma proble
my z wewnętrznym napędem, kto wyczuwa, że coś się z tym napędem
dziwnego dzieje, w kim słabnie siła życia. Ja ludzi dzielę na dwie grupy.
Są tacy, którzy mają naturalny napęd biologiczny, zawsze ich podziwiam,
chociaż też się nimi trochę brzydzę, bo oni nie potrzebują żadnych świato
poglądowych wzmocnień życia. Widać, że to im „łydki grają". Ale są też
ludzie inni, którzy bardzo łatwo poddają się, siła życia w nich słabnie. Po
prostu żyją, jakby wisieli na włosku. I to nie wynika tylko z jakiejś wady
charakteru. W jakiejś chwili człowiek pozwala na to, żeby życie robiło
z nim to, co będzie chciało. Cała obecna cywilizacja wmawia nam, że kipi
w nas ochota na życie. Dobry Boże! Przecież większość z nas codziennie

rano ledwo wstaje z łóżka.
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G.K.: Ale w Hanemannie nie ma stagnacji. W nim rodzi się jednak dzialanie.Pojawia się kobieta i później to dziecko. On się budzi z jakiegoś snu, jakby pod
wpływem jakiegoś zaklęcia, które wypowiada rzeczywistość.
S.Ch.: To jest też motyw autobiograficzny. Ja byłem w różnych sytuacjach
życiowych, ale kiedy trafiłem na osobę, która jest taka, jaka jest, powiem,
że nastąpiła bardzo wielka zmiana w moim życiu. Uświadomiłem sobie, że
jeśli się obok nas zjawi ktoś taki, kto ma w sobie niepojętą siłę życia, która
wydaje się, albo jest naprawdę nie do ugaszenia, to wtedy czerpie się świa
tło z tej iskry. Hanemann pokazuje, że w kobiecie - może nie we wszystkich
kobietach, może w jakimś rodzaju kobiet - jest coś takiego.
G.K.: Tę iskrę zapalić i rozbudzić...
S.Ch.: Tu nic nie trzeba rozpalać i rozbudzać. To po prostu jest. I promie
niuje. Jedni to mają, a drudzy nie mają tego wcale, a dlaczego, nie wiadomo.
I to jest jakoś przekazywane innym. Bardzo tajemnicza sprawa.
G.K.: Czy można powiedzieć, że spoiwem pańskich światów przedstawionych - czy
to będzie „Esther", czy „Hanemann" jest tajemnica, nieodgadnione? Bo oczywiście
z jednej strony jest szczegół, budowanie świata bardzo precyzyjne, szczelne zapeł
nianie tego świata, ale z drugiej strony jest tajemnica, która ten świat ustanawia
i dzięki niej ten świat trwa. Ale co to jest, nie wiemy.
S.Ch.: Ja mam takie wrażenie, że kiedy patrzę na świat, nie bardzo
wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Wiele razy doznaję stanów głębo
kiego poczucia zupełnej niejasności tego, w czym biorę udział tutaj jako
ktoś, kto - nazwijmy to tak - żyje w kosmosie. To jest problem związany
z kryzysem doświadczenia religijnego. W ogóle sprawa mojego sporu, czy
dialogu z katolicyzmem, przez krytykę zupełnie niedostrzeżona, to jest
może najważniejsza sprawa mojej twórczości. To, o czym my mówimy w tej
chwili, jest odpryskiem jakiegoś osłabienia religijnej pewności, bo jednak
religia odpowiada na pytanie „O co w tym wszystkim chodzi?", ale w tych
odpowiedziach, jakie nam daje religia dzisiaj, brak dawnej siły. Nawet jeśli
religia nie staje się jakąś obcą krainą, to traci możliwość dawania tego, co
można by nazwać pewnością istnienia. Co prawda mądrzy ludzie mówią,
że religia tego nigdy nie dawała i to nawet głęboka religia, np. XVII wieku,
religia Pascala na przykład. Ona żadnej pewności nie dawała. Ale jednak
dawała pewne punkty orientacyjne.
G.K.: Kierkegaard.
S.Ch.: .. .no pewnie, cały egzystencjalizm chrześcijański. On raczej religią
pewności nie jest.
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G.K.: Filozofia rozpaczy, Szestow.
S.Ch.: No i Szestow. Chodzi o to, że religia nie daje odpowiedzi na wszyst
kie pytania. Ona może coś podpowiadać, ale wiele obszarów życia wygląda
tak, że człowiek jest zupełnie sam i nie wie, co robić. W moich powieściach
jest odbicie tego poczucia, że tak naprawdę nie wiadomo, o co właściwie
w tym wszystkim chodzi.
G.K.: Ale właśnie wypowiedzieć to, o czym pan mówi, może w sztuce tylko
literatura, tylko powieść.
S.Ch.: No, nie tylko powieść. Filozofia też może wiele powiedzieć na ten
temat, tyle że ona robi to w sposób dyskursywny, więc dość odległy od nasze
go osobistego przeżywania. Ale niejasność celów życia, niejasność kryteriów
dobra i zła, jest u mnie bardzo silnym doświadczeniem.
G.K.: Czuje pan wokół siebie egzystencjalny mrok?
S.Ch.: Raczej nieprzejrzystość świata, o której często rozmyślam i którą staram
się opisać w moich książkach, bo ja jestem duchem teologicznym, chociaż nie
mam nic wspólnego z żadną dewocją. Ja cały czas w moich książkach kręcę się
wokół pytań teologicznych, których polski katolicyzm raczej nie lubi. I piszę
powieści „teologiczne", co mało kto dostrzega, bo nasza polska inteligencja nie
ma żadnego apetytu na teologię, a raczej ma wszelką teologię gdzieś.
G.K.: Co pan ma na myśli, mówiąc o pytaniach teologicznych?
S.Ch.: Lubię rozmyślać nad tym, kim Bóg właściwie jest. Przy czym uwa
żam, że można takie pytania stawiać nawet, jeśli się w Boga nie wierzy, bo
one niesłychanie napędzają wyobraźnię.
G.K.: Wyobraźnię?
S.Ch.: Jeśli rzeczywiście jest tak, że człowiek wymyślił ideę Boga, to wymy
ślić ideę Boga jest absolutnym szczytem ludzkiej twórczości. Nic doskonal
szego wymyślić nie można. Idea Boga jest absolutnym arcydziełem ludzkiej
wyobraźni. Więc ja bardzo lubię rozmyślać na przykład nad naturą Boga.
Albo nad psychologią Jezusa. Czytam Biblię, więc jestem wśród Polaków
ewenementem, bo u nas nawet księża Biblii nie czytają i stawiam Biblii roz
maite trudne pytania, które bardzo pobudzają moją wyobraźnię...
G.K.: Rozważania nad obrazem Boga w Biblii bywają niebezpieczne.
S.Ch.: Być może. Ale ja lubię w takich rozważaniach tonąć. Jeśli poznajemy
Go po Jego czynach, to kim On jest? Jeśli spuszcza na miasto ogień i pali
żywcem ludzi, którzy tam mieszkają, to jak pogodzić obraz palących się
żywcem ludzi w ogniu, który spada na Sodomę i Gomorę, z przekonaniem,
że Bóg jest miłością i miłosierdziem? I czy Bóg w ogóle postępuje zgodnie
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z Dziesięciorgiem Przykazań, czy też uważa, że Dziesięcioro Przykazań Go
nie obowiązuje? Czy stwarzając świat wiedział, że będzie na nim Auschwitz?
Czy potrafiłby stworzyć Boga równego sobie? Czy może popełnić grzech?
Albo sprawić, że dwa dodać dwa równa się pięć? Czy może odwołać stwo
rzenie świata? Albo czy może popełnić samobójstwo?
G.K.: Niektórzy uznaliby, delikatnie mówiąc, że tu już się pan chyba trochę
zagalopował.

S.Ch.: Niech pan da spokój. Podaję zaledwie jeden przykład. Pytanie, czy
Bóg może popełnić samobójstwo, postawił już w 1820 roku George Byron,
więc to jest stare pytanie. Bardzo to wszystko pobudza wyobraźnię. Przy czym
większość ludzi w ogóle się takimi sprawami nie interesuje. A ja to lubię.
W tym sensie cała moja twórczość jest bardzo silnie związana z doświadcze
niem teologicznym, chociaż to nie jest żadna twórczość religijna.
G.K.: Chce pan powiedzieć, że w gruncie rzeczy nie jest pan pisarzem religij
nym?
S.Ch.: Ja nie jestem pisarzem religijnym. Lubię się tylko poruszać w prze
strzeni pytań teologicznych, bo to bardzo pobudza moją wyobraźnię, gdyż
myśl teologiczna to jest gmach tak wspaniały, że może przyprawić o zawrót
głowy. Taki święty Augustyn to jest coś absolutnie przerażającego. To jest
wyobraźnia posunięta do granic możliwości. Albo różne wizje gnostyckie.
Wielka poezja światowa to pestka przy tego rodzaju wyczynach wyobraźni
religijnej. W tym punkcie literatura nie dorasta teologii nawet do pięt.
G.K.: A mnie się wydaje, że Boga w pańskich powieściach niewiele, co oczywiście
nie znaczy, że go tam nie ma. Bo z jednej strony pan mówi, ale równocześnie coś
stale skrywa. Mówi pan o życiu, ale mówi pan także o śmierci, mówi o śmierci,
ale mówi też o życiu, mówi o miłości i mówi równocześnie o śmierci. To jest cały
czas gorący splot zaprzeczeń.

S.Ch.: Tu się z panem nie zgodzę. Ja myślę, że Bóg pojawia się nawet
w głębokim tle Hanemanna, który jest powieścią raczej świecką, a bohater
daleki jest od wszelkiej ortodoksji.
G.K.: On nie jest ani rzymskim katolikiem ani protestantem.
S.Ch.: On jest jakby pomiędzy. Stawia pytania, które kieruje do losu albo do
Boga. Pyta: Co robić? Czy opuścić miasto, na które za chwilę spadnie śmierć?
Jak dotknąć niewiadomego, które się zbliża? Jak je wyczuć? W tej powieści
świadomość teologiczna autora stale zderza się z wrażliwością teologiczną
bohatera. Bo jak pan wie, ci, którzy opuścili Gdańsk na „Gustloffie", zginęli,
czego sam Hanemann, rzecz jasna, nie może wiedzieć w chwili, gdy te swoje
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pytania stawia, mając okazję Gdańsk opuścić właśnie na „Gustloffie". Jaki ma
sens jego decyzja z punktu widzenia Kogoś, kto jest ponad tymi wszystkimi
wydarzeniami i z góry zawiaduje światem? Dlaczego Ktoś lub Coś splata
takie fabuły losu? Jakie właściwie ma intencje? Po co robi z ludźmi takie
rzeczy? To są pytania, którymi żyje tylko wyobraźnia religijna, albo świecka
myśl, która z wyobraźni religijnej czerpie swój napęd. Bo naprawdę nie jest
najważniejsze, czy coś nazwiemy Bogiem, Losem czy Zasadą Kosmiczną,
która decyduje o tym, że gwiazdy nie spadają nam na głowę.
G.K.: W gruncie rzeczy chodzi o Coś, czego nie pojmujemy.
S.Ch.: Chociaż są tacy, którzy myślą, że jeśli słowo Bóg zastąpią słowem
Byt, to się pozbędą „jałowych pytań metafizycznych".
G.K.: I żadnych odpowiedzi na te pytania.
S.Ch.: A jakież to niby miałyby być te odpowiedzi? W powieści nie powinno

być odpowiedzi. W powieści powinny być sytuacje.
G.K.: Jakich pisarzy pan szczególnie ceni, jakich ma pan mistrzów?
S.Ch.: Proszę pana, my należymy do tego samego pokolenia, które ma
właściwie tylko jednego mistrza, a nazywa się ten mistrz Literatura pisana
z dużej litery. Przecież myśmy przeczytali tyle książek. Tchnienie idące od
tych olbrzymich ilości rzeczy przeczytanych, to jest ten duch, który nas pro
wadzi. Ja, jeśli myślę o jakimś dziele, które się we mnie utrwaliło, to nie mam
na myśli literatury, bowiem ci, którzy wymieniają tytuł tej książki, raczej

uważają, że to nie jest literatura.
G.K.: Ma pan na myśli Biblię?
S.Ch.: Tak, mam na myśli Biblię, którą podziwiam i z którą się spieram
od dziecka. Ja nie uprawiam żadnej propagandy Biblii, jak kiedyś żartem
mi wytknął Maciej Cisło i żadnej propagandy religijnej, bo Biblia mnie wiele
razy gniewa. Ale po prostu jednej rzeczy nie da się wykreślić. My wszy
scy - wierzący i niewierzący Polacy - mieliśmy dość intensywne wychowanie
katolickie i obrazy biblijne silnie zapadły nam w pamięć. W moją pamięć
zapadły one jako wybitne dzieła wyobraźni.
G.K.: Mówi pan o tym językiem świeckim, który może być uznany za niesto
sowny.

S.Ch.: To prawda, bo wielu ludzi uważa, że to jest Słowo Boże, a nie żadne
dzieło wyobraźni. Dla mnie Biblia była układem odniesienia zawsze. Może
nawet kiedyś ktoś napisze coś na temat biblijnych tropów i odniesień w moim
pisaniu, czasem bardzo głęboko ukrytych.
G.K.: Nie zawsze je można dostrzec, są ukryte.
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S.Ch.: Bo ja rzadko stosuję proste odniesienia, na przykład wymieniając
imię bohatera z Biblii. Chociaż w Kartkach z dziennika to się zdarza. Jest
tam na przykład parę razy mowa o historii Abrahama i Izaaka czy o ob
razach przedstawiających ofiarę Abrahama, które były malowane przez
najwybitniejszych malarzy europejskich. Więc Biblia jest dla mnie przed
miotem nieustannego podziwu i przerażenia, że ludzka czy nie-ludzka
wyobraźnia, która ją stworzyła, potrafiła zbudować tak wyraziste sceny.
Bo wystarczy Biblię jeden raz tylko przeczytać i te sceny zostają w pa
mięci na zawsze.
G.K.: Myśli pan, że sztuka jest walką o pamięć?
S.Ch.: Myślę, że wszelka twórczość chce stworzyć coś, co zapadnie w pa
mięć na zawsze, w tym sensie jest walką o pamięć.
G.K.: Udaje się to mało komu.
S.Ch.: To prawda. Powstaje masa książek, w których są różne obrazy,
ale te obrazy nie mają tej siły hipnotycznej, o której mówię, to znaczy nie
przyklejają się do pamięci na zawsze. A obrazy z Biblii się przyklejają. Są tak
nieprawdopodobnie silne, że ja się nie dziwię, że malarze europejscy cały
czas do nich wracali.
G.K.: Wiele scen z Biblii to prawdziwe archetypy wyobraźni, które trwają w gło
wach ludzi wierzących i niewierzących.
S.Ch.: Na przykład gest mężczyzny, który drugiemu mężczyźnie wkłada
palec do rany w boku. Albo gest ojca, który synowi przykłada nóż do karku.
Albo scena, jak uczniowie idą drogą do Emaus, zachodzi słońce i nagle dołącza
do nich ktoś, idzie razem z nimi, my wiemy, kto to jest, ale oni tego nie widzą.
Albo taka scena, że ktoś siedzi przy stole z uczniami i oni z nim rozmawiają,
ale nie widzą, kim on jest i dopiero, kiedy on łamie chleb, to im się otwierają
oczy. To są znakomite literacko pomysły, które mnie zachwycają. W tym sen
sie moja podświadomość literacka jest wypełniona tego typu obrazami. One
czasami wzbudzają gwałtowny sprzeciw. Na przykład w Kartkach z dziennika
toczy się bardzo poważny spór z mitem ofiary Abrahama, który wydaje mi się
mitem bardzo trudnym do przyjęcia. Jest też w Kartkach bardzo duży fragment
na temat Hioba. W ogóle sprawa Hioba, nędzarza pokrytego wrzodami, który
siedzi na kupie gnoju, jest obecna w wielu moich tekstach.
G.K.: Księga Hioba to dla pana najważniejsza z ksiąg biblijnych?
S.Ch.: To jest dla mnie tekst ważny. I zachwycam się, że ktoś coś tak wspa
niale okropnego potrafił wymyślić.
G.K.: No i lament Hioba!
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S.Ch.: Ale mnie chodzi o efekt ściśle artystyczny. Bo też kiedy widzimy
obraz, to nie wchodzą już w grę pojęcia. Jest tylko obraz, który nas chwyta
i, jak już taki obraz raz zobaczyłeś, to go do końca życia będziesz pamiętał.
Mój podziw dla Biblii jest ogromny, chociaż czytam ją we wzburzeniu, bo są
tam idee, przed którymi wzbrania się moje serce. Nie podoba mi się historia
o Potopie. Nie podoba mi się historia o Sodomie i Gomorze. Hiob też budzi
moje wątpliwości.
G.K.: Wizja Boga Starego Testamentu, groźnego i kurzącego.
S.Ch.: To są jednak straszne historie o Ojcu, który wybiera sobie tylko
jedną rodzinkę do ocalenia, a resztę wrzuca do krematoryjnego pieca. I to
mnie nie zachwyca. Arka Noego to jest bardzo piękny pomysł malarsko-literacki. Wody opadają, a ona stoi na szczycie góry, zapala się tęcza. I ten
obraz zapamiętamy do końca życia. Ale wymowa tej opowieści, zrodzonej
w głowach palestyńskich pasterzy bydła, jest okropna.
G.K.: Paweł Hertz twierdził, że wszystko jest w Biblii i w eposach Homera, a cała
literatura jedynie powiela schematy biblijne i homeryckie.
S.Ch.: Tego bym nie powiedział. To są takie komentarze trochę złośliwe
wobec literatury. Ja myślę, że są w literaturze obrazy o równej sile. Na przy
kład ktoś wymyślił coś tak niezwykłego jak postać Fausta. Zobaczymy Fausta
jeden tylko raz i już go mamy w naszej pamięci na zawsze. Kilka takich postaci
pisarze umieli wymyślić. U Szekspira - Makbet, Hamlet, Ofelia. Ja np. bardzo
podziwiam Dostojewskiego, który się wzorował na biblijnych postaciach, że
potrafił stworzyć także parę własnych, które zapadają w pamięć na zawsze,
np. Iwan Karamazow, Stawrogin, Kiriłłow, Nastasja Filipowna, Myszkin.
G.K.: Książę Myszkin, rosyjski Chrystus w kontraście wobec takiego Rogożyna,
Iwana Karamazowa czy Wierchowieńskiego z „Biesów”.
S.Ch.: Mnie się podobał sam pomysł Dostojewskiego: Wyobraźmy sobie,
jak by to było, gdyby w XIX wieku Chrystus się pojawił w Petersburgu. Po
pierwsze: nikt by go nie rozpoznał. On byłby ubrany tak jak wszyscy, w surdut,
rozmawiałby z ludźmi jak każdy mieszkaniec Petersburga. Po drugie: jak On
by się zachowywał, jak by się inni zachowywali wobec Niego, gdyby On się
drugi raz zjawił na Ziemi i czy ludzie by Go drugi raz ukrzyżowali. W Idiocie
Dostojewskiego jest taki pomysł, tylko że w przypadku Myszkina chodzi o ukrzy
żowanie wewnętrzne. Ta historia straszna z Nastasją Filipowną jest rodzajem
ukrzyżowania tego dziwnego człowieka, który nie jest stąd, człowieka dobrego
do ostateczności, który zostaje zraniony przez świat w straszny sposób.
G.K.: Podobno sam pan też o czymś takim myślał.
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S.Ch.: Kiedyś chciałem napisać powieść o Jezusie, który pojawia się w XIX
albo XX wieku w Gdańsku.
G.K.: 1 napisze ją pan?
S.Ch.: Nie wiem.
G.K.: A może już pan ją napisał?
S.Ch.: Może wróćmy do Hertza, który tylko do pewnego stopnia ma raqę,
bo jednak pisarze potrafili stworzyć takie postacie jak Quasimodo u Wiktora
Hugo czy Tonio Kroger u Manna. W polskiej literaturze nie mamy niestety

tego zbyt dużo.
G.K.: Konrad, Kordian, Konrad Wallenrod, Wokulski, Wołodyjowski, Zagłoba.
S.Ch.: No, jeszcze Król-Duch, to jest dopiero wymyślone! Bardzo mi za
wsze imponowało, jak Słowacki świetnie namalował tego świętego potwora

Polaków, chociaż to jest absolutne szaleństwo wyobraźni.
G.K.: A dzisiaj? W literaturze współczesnej?
S.Ch.: A dzisiaj mam takie wrażenie, że nasza obecna literatura polska to nie
jest literatura postaci. To jest raczej literatura przygód z językiem, literatura
dywagacji, refleksji podróżnych, symboli, mitów, prawieków, doświadczenia
gejowskiego, feministycznych ideologii. Ale ona nie ma ambicji, żeby stwo
rzyć wielką sugestywną postać, którą zapamiętamy do końca życia. Niby
Masłowska stworzyła Silnego w Wojnie polsko-ruskiej, ale ja bym się raczej
wahał porównywać Silnego ze Stawroginem.
G.K.: Nie ta skala postaci.
S.Ch.: No, format jest nieco mniejszy. Gdańsk obdarował, jak myślę, lite
raturę polską dwiema postaciami: Weiser Dawidek i mój Hanemann.
G.K.: To bardzo ważne, co pan mówi, że nie ma postaci w literaturze współcze

snej. A dlaczego pana zdaniem tak jest?
S.Ch.: Herbert wymyślił bardzo sugestywną postać pana Cogito, która
wielu ludziom zapadła w pamięć na zawsze. Andrzejewski, którego się
dzisiaj mało ceni, wymyślił świetną postać Maćka Chełmickiego. Ale poza
tym? Iwaszkiewicz napisał Sławę i chwałę, ale wielkiej postaci do zapamięta
nia tam nie ma. Pisarze nie mają dzisiaj tego typu ambicji. Może dlatego, że
dali sobie wmówić, iż fabuła w literaturze to jest coś gorszego, a bez fabuły
postaci raczej zbudować się nie da. I może jeszcze dlatego, że dzisiaj to sami
pisarze chcą być postaciami. Może to jest ten błąd.
G.K.: A Gombrowicz?
S.Ch.: No, cóż, Gombrowiczowi się udało. Bo on wymyślił Gombrowicza
i skutecznie stworzył postać Gombrowicza. Ale w jego powieściach też nie ma
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wielkich postaci. Są postacie charakterystyczne jak Miętus, Syfon, Młodziakówna,
Pimko, Gonzalo, tyle że to jest teatr marionetek a nie postaci. No, u Witkacego
jest trochę tego, ale on wymyślał raczej typy postaci niż same postacie.
G.K.: Andrzejewski?

S.Ch.: Andrzejewski jako postać, bohater jego dzienników? No, nie, to mu
raczej nie wyszło. Różewicz? On jest autorem wierszy, ale sam nie potrafił
zbudować postaci Różewicza, tak jak Gombrowicz zbudował postać Gom
browicza. Szymborska? Ona pisze świetne wiersze, ale wcale nie aspiruje do
tego, by miała sama stać się mityczną postacią literacką. Po prostu w tym
punkcie coś się odmieniło i literatura nie jest zainteresowana tym, co na
przykład mnie bardzo zajmuje. Literatura XIX wieku pod tym względem
była od nas lepsza, bo była literaturą wielkich postaci.
G.K.: Może to jest skutek Nietzscheańskiego „Bóg umarł". Najpierw śmierć Boga,
a później, jak Foucault mówi, śmierć człowieka i w końcu śmierć sztuki, która była
oparta na kategorii osoby.
S.Ch.: Możliwe. Bo rzeczywiście wiara w osobę czyli - jak dawniej mówio
no - duszę jest dzisiaj dość słaba. Bardziej pisarzy interesuje język i świat
społeczny niż osoba. Trudno powiedzieć właściwie dlaczego.
G.K.: Może to problem samego języka?
S.Ch.: Być może. Ale może też dzieje się tak dlatego, że autorzy porzucili
powieść jako historię fabularną. Powieść kiedyś była skupiona wokół postaci.
Była dziejami postaci. A teraz została rozbita na słowa, bo pisarze nie chcą
budować narracji jako historii osoby. Niech pan zobaczy, kto właściwie teraz
pisze powieści pomyślane jako historia osoby. No może ja się tym trochę
zajmuję. Dla mnie osoba jest ważniejsza niż słowo.
G.K.: „Hanemann" jest z pewnością jedną z najwybitniejszych powieści, jakie
się w ciągu dwudziestu ponad lat ukazały, kto wie czy nie najwybitniejszą. I jest
ona właśnie pomyślana jako historia osoby.
S.Ch.: Myślę, że trochę ludzi zapamiętało tę osobę. Ja się trzymam literatury
jako opowieści o osobie, chociaż taka opowieść jest dzisiaj dość lekceważona.
Pamiętam, jak Miłosz bardzo lekceważył Cudzoziemkę Kuncewiczowej.
G.K.: Rzeczywiście lekceważył?
S.Ch.: Sam mi to mówił. A tam jest właśnie dobrze wymyślona postać matki
toksycznej, niesłychanie sugestywnej, groźnej, a równocześnie kochanej przez
wszystkich. Jacek Dehnel poszedł trochę w tę stronę, pisząc Lalę. On też stwo
rzył postać. Babkę swoją opisał. Więc tu jest jakby powrót do literatury jako
historii osoby. Wielu pisarzy się jednak tym dzisiaj nie interesuje. Natasza
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Goerke tym się nie interesuje, Magdalena Tulli też nie, Andrzej Stasiuk od
szedł od tego zupełnie. Pilch też nie skupia powieści wokół jednej osoby. On
lubi szerszą panoramę, rozmaite postaci tu się pojawiają, korowody dziewic,
ale mamy trudności z ich zapamiętaniem.
G.K.: Ale są też u Pilcha postaci wyraziste, np. Kohoutek z „Innych rozkoszy".
S.Ch.: Najlepsze w nim, Kohoutku, jest to, że on się nazywa Kohoutek
(śmiech). No tak, ale jakbym chciał przypomnieć sobie jak Kohoutek wy
gląda, to zabij mnie, ale nie wiem. Jakie są jego gesty, zachowania, w ogóle
całokształt psychocielesny... Pilch jest bardzo wrażliwy na zabawę materią

języka. Portretowanie osoby go mniej interesuje.
G.K.: A wzniosłość jako kategoria we współczesnej literaturze polskiej?
S.Ch.: Wzniosłość? Jest tego masa. Bardzo wzniosły jest Adam Zagajewski.
Nawet napisał esej Obrona żarliwości, do czego ja się odnoszę sceptycznie.
Co jakiś czas on pisze takie rzeczy. Na przykład wśród młodych poetów
o orientacji katolickiej też jest masa podniosłego tonu.
G.K.: W „Kartkach z dziennika" pisze pan: „Sztuka ma zawsze do wyboru dwie
drogi: albo zbliża się do języka religii (...) albo się od języka religii oddala (...),
ironia, która odczarowuje świat, jest przeciwieństwem religii. Żadna religia nie
strawi ironicznej mądrości Gombrowicza".
S.Ch.: Trudno sobie wyobrazić Kościół, który mówi językiem ironii,
przy czym nie mam na myśli tutaj takiej ironii, która występuje w pismach
św. Augustyna, gdzie pełni ona rolę nader okrutnego narzędzia do walki
z przeciwnikami Kościoła. Święty Augustyn potrafił się pastwić ironicznie
nad wrogami wiary. Ale prawdziwa ironia z samej swej istoty ma w sobie
pewien pierwiastek samobójczy, którego on nie znosił.
G.K.: Bo ironia osłabia?
S.Ch.: Bo jeśli ironizujemy, to relatywizujemy wartość tego, co mówimy.
Ironia jest mechanizmem zabezpieczającym człowieka przed fanatyzmem.
A w Kościele trudno mi jednak wyobrazić sobie sytuagę, żeby ksiądz wy
głaszał z ambony homilię niedzielną w tonagi romantycznej ironii.
G.K.: Literatura zwykle lubi ironię.
S.Ch.: Literatura ironią często się posługuje, przynajmniej duża jej część, do
której zalicza się Gombrowicz, a i Słowacki. Jest nieskończona ilość odcieni
ironii, które występują w literaturze i to umieszcza literaturę na biegunie

przeciwnym wobec religii.
G.K.: Z jednej strony religijna moc kreatywna słowa, a z drugiej ironia, którą
kojarzymy z pełnym zadumy nad światem uśmiechem.
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S.Ch.: Ja bym wołał, żeby chrześcijanie wierzyli w Jezusa, który się uśmiecha
i lubi autoironię. Ale chyba już się takich chrześcijan nie doczekam. Bardzo
mnie niepokoi, kiedy widzę zapiekłych „ludzi żarliwych", którzy trzymają
w ręku krzyż i dla krzyża gotowi są zrobić wszystko. To jest absolutne
przeciwieństwo ironu.
G.K.: Ale Bóg się w Jezusie nie uśmiecha i człowiek się w Jezusie nie uśmiecha.
S.Ch.: Kiedyś przeczytałem bardzo uważnie Ewangelie, żeby znaleźć w nich
uśmiech Jezusa. I jak pamiętam w tej chwili, nie ma nigdzie sytuacji, w której
Jezus wypowiedziałby jakiś żart czy się swobodnie roześmiał.
G.K.: Różewicz w wierszu „bez" też pokazuje Boga, który się nie uśmiecha.
S.Ch.: Więc wygląda na to, że jest to kłopot, który niepokoi rozmaite umy
sły. Mnie ta rzecz niepokoiła już w dzieciństwie. Dlaczego tak musi być, że
Kościół boi się ironii i broni się przed ironią, i nie chce Jezusa, który się śmieje.
Takiej wizji Boga, który nigdy się nie uśmiecha, towarzyszy przekonanie,
że śmiech jest niższą formą duchowości. Uważam jednak, że Gombrowicz
stworzył nie taką znowu niską formę duchowości.
G.K.: Bo jest u Gombrowicza z jednej strony ironia, ale z drugiej strony tragizm
egzystencji, doznany w sposób bardzo silny.
S.Ch.: No, pewnie. A pierwiastek ironii broni go przed rozmaitymi odcie
niami fanatyzmu ideologicznego, obyczajowego, właściwie fanatyzmu na
wszystkich polach. Taka jest ironiczna mądrość Gombrowicza.
G.K.: ...broni go ona przed patosem i monumentalizmem, którego on nie znosił
z powodów estetycznych.

S.Ch.: Oczywiście, choć kryje się w tym także pewne niebezpieczeństwo.
Kiedyś miałem rozmowę z Jerzym Jarzębskim na temat, czy forma duchowa
Gombrowicza, tak jak on ją zbudował w Dzienniku, jest na tyle mocna, że ona
by pomogła godnie przetrwać obóz człowiekowi, któryby trafił do Auschwitz.
To znaczy, czy ona jest formą, która się sprawdza w sytuacjach ekstremal
nych, w których człowiek musi dokonywać bardzo ostrych wyborów. Czy na
przykład Maksymilian Kolbe poradziłby sobie w bunkrze głodowym, gdyby
miał w sobie ducha Gombrowicza? I czy Gombrowicz - ze swoim ironicznym
duchem dystansu wobec formy - gdyby się znalazł w Auschwitz, potrafiłby
zgłosić się na śmierć, żeby ocalić innego więźnia? Może się mylę, ale mam
podejrzenie, że chyba nie.
G.K.: A Jerzy Jarzębski?
S.Ch.: On uważa, że jednak forma Gombrowicza jest dość mocną formą
na różne okazje. Myślę, że na obronę Gombrowicza można by przytoczyć
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to, w jaki sposób z formy gombrowiczowskiej korzystali poeci z lat wojny
i okupacji. Przede wszystkim Andrzej Trzebiński, który był wielkim jego
fanem jako artysta, a równocześnie próbował zastosować gombrowiczowską
formę do walki z niemieckim państwem totalitarnym. Nie wiem, czy mu się
to udało, ale taka w każdym razie była intencja.
G.K.: Sam pan wiele razy w swojej twórczości sięga do ironii.
S.Ch.: To prawda. W mojej twórczości pierwiastek ironii jest bardzo silny.
To wychodzi chyba najwyraźniej w Kartkach z dziennika. Silnie ironiczną
powieścią jest Złoty pelikan. W Dolinie Radości ironia występuje też dość
wyraźnie, ale mocno gorzkawa, tragikomiczna. Może dlatego, że, obser
wując świat, jestem bardzo wrażliwy na rozmaite przejawy ironii losu.
Esther kończy się katalogiem przejawów ironii losu. To się nazywa Dalsze
losy ludzi i rzeczy.
G.K.: Taki obłąkany galop historii?

S.Ch.: To jest galop, ale jednocześnie wydarzenia są tak skonstruowane,
że one wytrącają spod nóg pewność czytelnikowi we wszystkich właściwie
możliwych sprawach. Opowiadam tam historię, rzeczywistą zresztą, która
mnie bardzo kiedyś poruszyła.
G.K.: Chodzi o historię niemieckiego uczonego, który w XIX wieku zajął się
życiem i kulturą Cyganów?
S.Ch.: Tak. Kierowała nim wielka sympatia dla Cyganów i troska o ich los.
Co więc zrobił? Sporządził rejestry nazwisk rodzin cygańskich i wyrysował
wielkie drzewa genealogiczne, na których porozpisywał związki między tymi
rodzinami, miejsca ich pobytu. A kiedy Niemcy weszh do Warszawy i odnaleźE
te papiery, to wykorzystali je dokładnie - nazwijmy to tak - w sensie ironicz
nym do przygotowania eksterminagi Romów. W Esther najważniejszą sprawą
nie jest jednak łajdackie wykorzystanie tych materiałów przez nazistów.
G.K.: Chodzi raczej o strukturę samej sytuacji ludzkiej?
S.Ch.: Bo jaka jest struktura tej sytuacji ludzkiej? Jest to struktura najgłę
biej ironiczna. Wszystko się zaczyna od dobrej woli, a dobra wola później
nagle zaczyna się odwracać przeciwko temu, kto jest przedmiotem dobrej
woli. W Hanemannie też jest podobna scena, na którą żaden z krytyków nie
zwrócił uwagi.
G.K.: Jak byli nastawieni na „małe ojczyzny”, to nie widzieli niczego poza
„małymi ojczyznami”.
S.Ch.: Właśnie, ja też tak myślę. Otóż kiedy przyjaciel Hanemanna, pan J.,
pomaga Luizie Berger, dziewczynie Hanemanna, wejść na statek, potem
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ma przez całe życie wobec Hanemanna poczucie winy. Chociaż na zdrowy
rozum nie powinien mieć, bo niby dlaczego? Po prostu pomógł kobiecie
wsiąść na statek. Żadnych intencji złych nie miał. Ale on w swoich rozmyśla
niach wznosi się ponad poziom codziennych konstatacji i ogląda tę sytuację
z perspektywy filozoficznej. Widzi samego siebie jako jednego ze sprawców
śmierci tej dziewczyny. Bo choć on w tamtej sytuacji tego nie wiedział, pomógł
jej wsiąść na statek, który miał za godzinę zatonąć.
G.K.: Jakiś niepojęty ciąg zdarzeń. Przypadek i konieczność w jakimś dziwnym

splocie.

S.Ch.: Ja myślę, że czasem w ten sposób odsłania się przed nami jakaś
ukryta struktura ludzkiego życia, a może nawet struktura świata. Ludzie
powiedzą, że to jakiś dziwny przypadek i tyle. Że coś się zdarzyło na mar
ginesie normalnego biegu istnienia. Ale ja nie traktuję tego w taki sposób,
że to jakiś eksces, który się zdarza czasami. Uważam, że jeśli coś takiego się
zdarzyło choćby tylko jeden raz w dziejach całego kosmosu, to rzuca światło
na całość struktury świata. Coś o niej mówi.
G.K.: Byt zostaje przyłapany i ujawnia swoją strukturę w pojedynczym zda
rzeniu?
S.Ch.: Coś w tym rodzaju. Grecy mówili o heterotelii. Bo w takim wydarze
niu można ujrzeć przejaw praw, rządzących całością świata. Oczywiście cała
ta sprawa w przypadku ludzi wierzących prowadzi też do pytania o Boga.
Bo jaką rolę odegrał Bóg w tym drobnym wydarzeniu, które się zaczyna
gestem pomocy pana J., a kończy się śmiercią Luizy? Czy Bóg brał udział
w tym, że ten człowiek ujął pod rękę ukochaną Hanemanna i wprowadził
ją na statek śmierci, żeby ona za godzinę zginęła? Dlaczego zaprojektował
taki układ zdarzeń? To są takie rozważania, które, powiedziałbym, cieszą
mój umysł, chociaż martwią moje serce.
G.K.: Bo to może jest i cudowność i tajemniczość tak jak w baśni.
S.Ch.: Ale też taka, że dreszcz po plecach przechodzi.
G.K.: Miłosz napisał: „Powieść powinna zaciekawiać, porywać, i wzruszać.
Jeżeli nie wzrusza, brak jej cech prawdziwej powieści. Z natury sentymentalna
i melodramatyczna, podobna jest do baśni, o czym zaczęto zapominać, kiedy obda
rzano ją mnóstwem obowiązków. Powieść jako baśń: musi być w niej słyszalny
głos bajarza. Jest on obecny ze swoimi miarami dobra i zła, ale nie ma opowiadać
o sobie. Gdyby opowiadał o sobie złożyłby dowód, że brak mu dojrzałości i spokoju,
czyli cech, które powinien posiadać bajarz
Czy mógłby się pan odnieść do
takiej koncepcji powieści?
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S.Ch.: Uważam, że Miłosz bardzo dobrze to powiedział. Każda dobra
powieść jest rodzajem baśni, nie ulega wątpliwości. Ale to było marzenie
Miłosza o powieści, których on zresztą czytać nie lubił. On raczej nie de
finiuje powieści realnie istniejącej, tylko mówi o powieści, jaką chciałby
przeczytać, bo jest wiele takich powieści, które się zupełnie nie zgadzają
z tą definicją.
G.K.: On nie wspomina na przykład o zagadkowych związkach, jakie łączą

powieść ze złem.
S.Ch.: Właśnie. Ja w moich książkach nie występuję jako ktoś, kto popiera
jakiekolwiek formy zła. To nie wchodzi w grę. Ale równocześnie powstrzy
muję się od rozmaitych wywodów i pouczeń moralistycznych. Może dlatego,
że moim zdaniem literatura po prostu nie jest stworzona do tego. Powieści
Celine'a, Geneta są bardzo okrutne. Miłosz tego nie lubił.
G.K.: Uważał, że łiteratura powinna głosić afirmację tego, co istnieje.
S.Ch.: Tak, wyrażać zachwyt nad bytem. Pamiętam, jak mi mówił, że
bardzo nie lubi Becketta. Ja się z nim nie zgadzałem, bo widzę w rzeczach
Becketta przede wszystkim ogromną dozę prawdziwego - choć mocno prze
wrotnego - współczucia dla ludzkiego nieszczęścia. To przenika całą jego
twórczość. Z jednej strony on się naigrawa, śmieje się z naszego zapadania
się w śmierć, bawi się postaciami ludzkich nieszczęśników, klęską ludzką,
upadkiem, rozpadem, ale z drugiej strony mówi: ja jestem taki sam jak wy,
tak samo żałosny i śmieszny, jestem w takiej samej sytuacji jak wy. Pozostaje nam tylko naszą wspólną sytuację skwitować gorzkim, autoironicznym
śmiechem. Skrajnym nieszczęściem ludzkiej egzystencji można się bawić,
aby je obezwładnić, oswoić. Coś takiego występuje u Becketta.
G.K.: Odczuciu prawdziwej grozy istnienia towarzyszy koński śmiech, jak
twierdził Demokryt.
S.Ch.: Ja o tym sporo piszę w moich dziennikach.
G.K.: Będzie pan kontynuował ich pisanie, czy też powstaną nowe powieści?
S.Ch.: Teraz tak jestem strasznie zmęczony dzisiejszym upałem, że
nie widzę przed sobą przyszłości żadnej (śmiech). Ale pomijając te żarty,
oczywiście, ciągle mi chodzą po głowie różne pomysły. Prowadzę jakieś
zapiski. Może to się złoży potem w naturalny sposób. Ale nie chcę naśla
dować biednego Gombrowicza, który musiał wysyłać regularnie odcinki
swojego Dziennika do „Kultury" Giedroycia, bo ten go telegramami przy
muszał. Więc raczej wolę, żeby to narastało samo. Jak się złoży w całość,
dobrze, a jak nie, to i tak w końcu jakiś ślad naszego życia tutaj, mojego

92

ROZMOWA

własnego, w Kartkach z dziennika i Dzienniku dla dorosłych, jak mi się wy
daj e, utrwaliłem.
G.K.: „Dziennik dla dorosłych" jest bardziej „gorący”.
S.Ch.: Dziennik dla dorosłych to taki mój polski dziennik. Kiedy go pisałem,
bardzo przejmowałem się Polską i dużo o niej myślałem. Pisząc go, próbowa
łem zachęcić czytelników do jakiegoś bardziej otwartego sposobu myślenia.
No i wychodziły mi z tego bardzo niebezpieczne rzeczy, za które obrywałem
potem dość mocno. Wziąłem udział w dyskusji o Jedwabnem. Napisałem
tekst, który nosił tytuł Czy antysemita jest naszym bliźnim? No, wie pan, już
samo takie pytanie było niedopuszczalne, bo przecież wiadomo, że nie jest
naszym bliźnim. Przekład ukazał się w Niemczech i w Izraelu.
G.K.: jak to w Izraelu przyjęto?
S.Ch.: Co ciekawe, właśnie ten tekst zainteresował żydowską inteligencję
i został opublikowany w przekładzie na hebrajski. I to weszło do Dzienni
ka dla dorosłych. Następnie wziąłem udział w dyskusji o stanie wojennym.
Opublikowałem esej, który nosił tytuł My, Ablowie czyści jak łza, który mówił
o tym, że jakaś część Polaków wciąż uważa, że była po prostu ofiarą tego
Jaruzelskiego-bandyty, z którym nic nie miała wspólnego.
G.K.: Pamiętam, że w Internecie chciano pana zlinczować.
S.Ch.: Wybuch wrogości był wściekły, bo ludzie uznali, że ja bronię Jaru
zelskiego.
G.K.: A nie bronił pan?
S.Ch.: Do głowy by mi nie przyszło. Ja w moim eseju poruszyłem sprawę,
bardzo poważną w moim przekonaniu, której dotąd nikt nie ruszał. Bo myśmy
chętnie uznali siebie za niewinne ofiary stanu wojennego. Otóż ja napisałem,
że stan wojenny nie został wprowadzony przez generała Wojciecha Jaruzel
skiego, tylko został przez niego ogłoszony. A ci, którzy go wprowadzali, to
byli zwykli chłopcy z Gdańska, Bydgoszczy, Siedlec, Białej Podlaskiej, itd.
Zadni tam komuniści czy ubecy. To właśnie oni chodzili po ulicach z kara
binami maszynowymi i straszyli całe miasta. Posłusznie robili wszystko, co
im generał kazał. To oni - nasi koledzy z pracy, bracia i sąsiedzi z bloku,
katolicy i prawdziwi Polacy - zatrzymywali samochody, rewidowali ludzi
i przetrząsali bagażniki, a jak znaleźli jakiś nielegalny papierek, to co robili?
Zabierali człowieka na posterunek, ciągnęli na komisariat i do więzienia. To
niewinni Polacy z poboru to wszystko robili. Żadne tam ZOMO. Ale pamięć
o tym została szybko wymazana z polskiej świadomości.
G.K.: A pan o tym przypomniał? Po co? Przecież nikt nie chciał tego słyszeć.
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S.Ch.: To, co mnie potem spotkało w Internecie, to był prawdziwy lincz.
Nie tylko w Internecie, bo na mnie napadli też rozmaici publicyści. Ziemkie
wicz w „Rzeczpospolitej" wściekły atak wtedy na mnie przypuścił. Określił
mnie jako człowieka, który znalazł się na moralnym dnie, bo on sobie - bie
dak! - wyobraził, że ja bronię generała Jaruzelskiego. Nikt nie chciał pamiętać,
że tajemnicą poprzedniego systemu było to, że myśmy byli osmotycznie
połączeni z naszymi prześladowcami i braliśmy udział w tamtym systemie.
Nie brali udziału tylko ci, którzy siedzieli w więzieniach. I ja to umieściłem
w Dzienniku dla dorosłych.
G.K.: Pan postawił jeszcze jedno pytanie niedopuszczalne: Jak każdy z nas by
się zachował 13 grudnia 1981, gdyby był na miejscu Jaruzelskiego?
S.Ch.: No, w tej sprawie po prostu ludzi ogarnęła furia. Tymczasem ja tylko
przypomniałem to, co sam widziałem na własne oczy. Pamiętam ludzi, człon
ków Solidarności, którzy z jednej strony przeklinali Jaruzelskiego - zdrajcę
i zbrodniarza, a równocześnie gdzieś po cichu skrycie przyznawali z ulgą, że
ten drań, ten sowiecki pachołek, uratował nas jednak przed sowiecką rzezią.
Takie to było wstydliwe rozdwojenie w naszych polskich duszach, o którym
dzisiaj nikt słyszeć nie chce.
G.K.: Podobnie było ze sprawy sądu nad oskarżonymi w sprawie kopalni Wujek.
S.Ch.: Ja miałem wielki spór, publicznie, na antenie Polskiego Radia
z marszałkiem sejmu, Maciejem Płażyńskim, który zginął w katastrofie
pod Smoleńskiem, a który wtedy zajął stanowisko wobec mnie przeciwne.
Uznał, że po prostu należy tych zomowców z Wujka skazać, nie wdając się
w żadne subtelności moralno-prawne, to znaczy nie starając się każdemu
z nich udowodnić indywidualnej winy.
G.K.: Pan napisał: „(...) wyrok w sprawie Wujka uważam za słuszny, choć
niesprawiedliwy".
S.Ch.: Marszałek Płażyński uznał, że skoro nie da się ustalić winy poszcze
gólnych osób, należy zastosować zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Ja zaś
uważam, że jednym z fundamentów demokracji jest święta zasada, że trzeba
człowiekowi udowodnić jego indywidualną winę i że demokracja zaczyna
się chwiać albo po prostu walić, jeśli sądy zaczynają się posługiwać kategorią
odpowiedzialności zbiorowej.
G.K.: Co znaczyło w pana tekście sformułowanie „wyrok słuszny, lecz niespra
wiedliwy"?
S.Ch.: Gdyby sąd ogłosił, że ponieważ nie można ustalić indywidualnej
winy, wszystkich ich uniewinniamy, to byłby wyrok sprawiedliwy, ale
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niesłuszny z punktu widzenia tzw. ludowego poczucia sprawiedliwości. Ja
postawiłem pytanie, czy istotniejsze jest, żeby kilkunastu tych zomowców
wsadzić do więzienia za cenę naruszenia fundamentów porządku demo
kratycznego, ale w zgodzie z ludowym poczuciem sprawiedliwości, czy
też bronić fundamentów tego porządku, ale za cenę niesprawiedliwego, bo
uniewinniającego wyroku. Te fragmenty Dziennika dla dorosłych są dowodem,
jak ja się bardzo Polską wtedy przejmowałem.
G.K.: W roku 1981 wspólnie ze Stanisławem Rośkiem wydał pan książkę „Bez
autorytetu". Przeglądając pańskie eseje, które pan w tej książce zamieścił, natrafiłem
na trafne rozpoznania nie tylko tego, co było, ale i widzę ich aktualność także wobec

tego, co się dzieje w Polsce obecnie.
S.Ch.: Tak pan myśli?
G.K.: One były trafne dla tamtego czasu, ale teraz może jeszcze bardziej ukazują

dramatyzm rzeczywistości obecnej.
S.Ch.: Ta książka powstała w pewnej sytuacji, przed sierpniem 1980 roku.
Próbowaliśmy opisać tamtą rzeczywistość, ale chyba za mało o niej pisaliśmy,
bo jednak była cenzura. Udawaliśmy, że piszemy o krytyce literackiej, ale
chodziło o coś innego. Trochę mnie pan zaskoczył, że to rzecz, która jeszcze
jakoś zachowuje aktualność.
G.K.: Na przykład rozpoznanie ówczesnego kształtu duchowości. Bo to jest pro
blem dzisiejszy, skąd u nas ta nasza duchowość tak dziwaczna. Pan pisał wtedy
o procesie zanikania ciągłości, rozchwiania, erozji różnego rodzaju, wyobraźni
na przykład. W każdym razie wydało mi się to celne i odnoszące się także do
teraźniejszości. Na przykład w eseju „Stopień ryzyka" pisał pan: „Między mową
pośrednią a marzeniem o wypowiedzeniu tego, co skrywane, między milczeniem
a nieprzejrzystym szyfrem, między alegorią a marzeniem o słowie, które nazywa
wprost - oto rozchwianie, które polska literatura odczuwa najsilniej". To jasne, że
ważny jest tu kontekst historyczny, ale jest też prawda uniwersalna. Wiele frag
mentów można by przywołać.
S.Ch.: Może. W ogóle formuła „bez autorytetu", która się pojawiła w tytu
le, to była sprawa bardzo ważna. W tej chwili w Polsce raczej się mówi, że
trzeba budować i przywracać autorytety, najlepiej stawiając pomniki, przed
którymi wszyscy by stawali na baczność. A nasza książka pytała raczej: jak
nie zdając się na jakiś zewnętrzny autorytet, np. ideologii państwa, polityki,
urzędu, jakiejś pomnikowej osoby, Kościoła, znaleźć jakąś podstawę aksjo
logiczną „życia bez autorytetu", która nie byłaby podstawą fanatyczną, ale
pozwoliłaby dość sensownie przeżyć życie.
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G.K.: To brzmi nieco nietzscheańsko.
S.Ch.: No, jakieś echa nietzscheańskie może w tym były, ale chyba nie
znaczne. Ja nie byłem nigdy wyznawcą kultu mocy. Formułę „bez autory
tetu" opierałem raczej na idei odbudowania podstaw wyobraźni, licząc, że
ożywienie wyobraźni może być sposobem na obronę życia wewnętrznego
w systemie realnego socjalizmu. Trochę to było utopijne. Ale mnie się wy
dawało wtedy, że formuła nowofalowa „mówić wprost" była zbyt płaska,
chociaż z Nową Falą na płaszczyźnie etycznej sympatyzowałem. Po prostu
nie wierzyłem, że zbawi nas „mówienie wprost". I myślę, że w tym punkcie
chyba miałem rację.
G.K.: Więc pewnie nieprzypadkowo wprowadził pan wątek nietzscheański do
swojej twórczości, na przykład do „Esther". Jest w tej powieści i Nietzsche, który
uchodził za proroka nihiłizmu, jest miłosna fascynacja, jest i śmierć, umieranie.
O początku XX wieku Miłosz mówił: „Połączenie Eros i Thanatos jest dionizyjskie
(,..)To jest wiełki przełom początku XX wieku. Przygotowania do pierwszej wojny
światowej. W pierwszej dekadzie XX wieku jest w powietrzu jakaś ekstaza, eksta
tyczny stosunek do połączenia miłości i śmierci". Nietzsche jest z pewnością jedną
z najważniejszych postaci, prorokiem tego, co stanie się właśnie w XX wieku.
S.Ch.: Ja do Nietzschego podchodziłem raczej od strony jego biografii, niż od
strony jego myśli. Nietzsche bardzo mnie intrygował jako materiał na postać
powieściową. I wydawało mi się interesujące zestawić go z wrażliwością kobiecą.
Bo jednak, kiedy się przyglądam Nietzschemu jako prawodawcy myśli filozo
ficznej końca XIX wieku, to on jest przede wszystkim prawodawcą myśli męskiej
i miał zwolenników głównie wśród mężczyzn. Dość trudno mi wskazać kobiety
nietzscheańskie. Może wśród poetek Młodej Polski udałoby się coś znaleźć.
G.K.: Zawistowska, Ostrowska?
S.Ch.: Ja bym dalej troszkę to przesunął. Przybyszewska, która niewątpli
wie jakąś fascynację nietzscheańskim pomysłem na życie miała. I dlatego
wymyśliłem powieść, w której osią jest miłość uczennicy Nietzschego do
Nietzschego. W fabule pewne zdarzenia z życia Nietzschego przesunąłem
w czasie, żeby można było połączyć te dwie osoby. Zresztą Tomasz Burek
uznał to za niedopuszczalne. Ale ja uważam, że w powieści można sobie
pozwolić na tego rodzaju przesunięcia.
G.K.: Tam się spotyka kilka postaci historycznych.
S.Ch.: Esther to jest książka, w której główną rolę odgrywa napięcie między
siłą życia i wolą nieistnienia. Z jednej strony jest tutaj „wola mocy", która
występuje nie tylko w myśleniu Nietzschego, ale też w jego aspiracjach oso
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bistych, w tym jak on chciał żyć. Wola życia, panowania, czyn, biologiczna
siła, sprawność, dionizyjskość, aktywizm, nadczłowiek, wszystkie te rzeczy,
które my określamy jako nietzscheańskie. A z drugiej strony jest tajemnicza
utrata sił życia, zamieranie, letarg. W tym sensie temat Esther łączy się z te
matem Hanemanna. Bo tu jest też właśnie moment taki, kiedy młoda kobieta,
która mieszka w rodzinie mieszczańskiej w Warszawie, nagle zaczyna tracić
siłę i wolę życia. I potem jest cała opowieść o tym, w jaki sposób ją można
uratować.
G.K.: Jak odbudować w człowieku wolę życia?
S.Ch.: Tak, chodzi właśnie o tę fundamentalną sprawę: co to jest ta siła
życia i jak można ją odbudować, kiedy ona zaczyna gasnąć.
G.K.: Bohaterowie pana powieści próbują wyciągnąć kobietę ze schodzenia
w nieistnienie.
S.Ch.: Próbują ją wyciągnąć z tego schodzenia. Pisząc tę powieść miałem
na myśli to, co się współcześnie pojawia pod nazwami ściśle medycznymi,
a co jest, w moim przekonaniu, faktem raczej z historii doświadczenia niż
z historii medycyny. Mam na myśli dwa pojęcia: anoreksja i bulimia.
G.K.: Lekarze uważają anoreksję i bulimię po prostu za chorobę.
S.Ch.: Tymczasem tego rodzaju schorzenia mają swoją filozoficzną wykład
nię, która zresztą sięga bardzo dawnych czasów. Istniały nurty filozoficzno-religijne, w których bardzo ważną rolę odgrywał odruch odrazy związany
z jedzeniem. Jedzenie było w nich pojmowane jako wtargnięcie do wnętrza
organizmu odpychającego, zewnętrznego świata. Jako najbardziej intymna
inwazja zewnętrzności, przed którą ciało się zamyka i broni odruchem wy
miotnym. To silnie występuje w ruchach manichejskich, szczególnie w odnie
sieniu do spożywania mięsa. Mięso jest czymś, co wyzwala natychmiastowy

odruch mdłości, odrzuca.
G.K.: Myśli pan, że współczesny wegetarianizm do tego nawiązuje?
S.Ch.: Nie. Wegetarianizm manichejski ma charakter religijno-filozoficzny, a nie dietetyczny. To nie jest dietetyczny wegetarianizm, który w tej
chwili jest bardzo popularny w zachodnich społeczeństwach. Chodzi
o coś zupełnie innego. O lęk, że coś zewnętrznego, obcego, nagle wchodzi
w nas przez usta i jeśli wpuszczamy to coś w siebie, następuje jakaś burza
wewnętrzna, która może nas zrujnować. Postać Esther jest symbolicznym
obrazem anoreksji i bulimii w tym sensie, że bohaterka nagle przestaje
wpuszczać w siebie to, co podtrzymuje ją przy życiu. Dlaczego to robi?
No, właśnie tego nie wiadomo, tak jak w ogóle nikt z nas nie wie, jakie są
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prawdziwe powody anoreksji i bulimii. Manicheizm trochę to tłumaczy.
Odraza do jedzenia może być metaforą odrazy wobec świata materialnego,
którą odczuwa ciało i dusza.
G.K.: Strach przed skażeniem materią.
S.Ch.: Ludzkość zna ten strach od tysiącleci. Strach ciała, albo trzeba
byłoby tutaj powiedzieć dokładniej, nie tyle ciała, ile tej delikatnej wyściółki wnętrza, osłony, która nas odgradza od świata zewnętrznego i broni
przed czymś, co ją dotyka, przylepia się do niej, czy ją żre. Postać Esther
jest obrazem tego strachu, który jest przeciwieństwem nietzscheańskiego
apetytu na życie.
G.K.: Bohaterka pańskiej powieści dostaje listy, w których jest mowa o tym, jak
umierał Nietzsche.
S.Ch.: W powieści została zderzona myśl Nietzschego pochwalająca
życie z jego żałosnym umieraniem. W Esther te dwie rzeczy się ze sobą
konfrontują i zderzają. Ale można też zobaczyć w tej historii pewne
uogólnienie. Nietzsche głosił pochwałę człowieka mocnego, cieszącego
się życiem, zdrowego. Wierzył, że wartość ma tylko zdrowie, energia
i dobre samopoczucie. Tego pragną dzisiaj miliony ludzi. Stąd tak nie
słychanie rozbudowany przemysł farmaceutyczny, produkujący rozmaite
wzmacniacze siły życia.
G.K.: Wzmacniacze siły życia istniały zawsze.
S.Ch.: Zgoda. Kiedyś mówiono, że wino wzmacnia, ale alkohole czy
narkotyki pełniły funkgę nie tylko wzmocnienia siły życia, wprowadzały
też człowieka w stan oszołomienia religijnego. Natomiast dzisiaj wielkie
koncerny specjalizują się głównie we wzmacnianiu mocy biologicznej czło
wieka. Tu chodzi przecież także o viagrę. Wzmacniacze mają spotęgować
fizjologiczno-erotyczny napęd człowieka. To są wszystko dalekie odgałęzienia
fantazji Nietzschego o nadczłowieku. Ale w Esther mowa jest także o tenden
cji przeciwnej, która jest obecna w ludzkiej naturze. O naszym pragnieniu
zamierania, zaśnięcia, zatonięcia w śmierci, bezwolności, spadania, o czym
Nietzsche raczej chciał zapomnieć. On odrzucał chrześcijaństwo jako kulturę
słabości, litości, miłosierdzia, niepełnosprawności, śmierci, ale sam umierał
w rozpaczliwym stanie, godnym właśnie litości.
G.K.: W „Esther" ważną rolę odgrywa mit świętego miasta Benares.
S.Ch.: Tak, mit miasta w Indiach, do którego ściągają ludzie, czując, że zbli
ża się śmierć i umierają tam w specjalnych domach umierania, dobrowolnie
poddając się sile, która im życie odbiera.
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G.K.: Nietzsche zapowiadał rozpętanie się mocy demonicznych w XX wieku.
I to się stało: konwersja ku nocy, otchłań zła, jaką była druga wojna światowa,
Auschwitz, Holokaust. 1 teraz kwestia języka. Jak można mówić po Holokauście?
Czy język utracił moc nazywania rzeczywistości? Adorno sformułował tę znaną
tezę, że „pisanie wierszy po Auschwitz byłoby barbarzyństwem". Ostatnio wielką
karierę zrobiła powieść Łittela „Łaskawe", zresztą pan pisał o niej w „Tygodniku
Powszechnym" i „Gazecie Wyborczej". A więc jak można mówić o Holokauście
i jak można mówić po Holokauście, po tym wielkim kataklizmie XX wieku? Michał
Głowiński na UW prowadził seminarium temu poświęcone. Wyszła nawet książka,
która te wystąpienia zbierała, nazywa się „Stosowność i forma". Ale wiemy przecież,
że po Holokauście poezja ma się dobrze.
S.Ch.: Najzupełniej.
G.K.: I ten moment w dziejach, jakim była wielka wojna, Holokaust, niczego
nie spowodował?
S.Ch.: Oczywiście, nie mam zamiaru podważać tezy o tym, jak istotne
znaczenie miała Zagłada, o której pan mówi, ale mój światopogląd literacki,
który się w wielu moich książkach objawia, jest raczej oparty na przekonaniu,
że masowa zagłada towarzyszy ludzkiemu gatunkowi od początku. Ze ma
sowa zagłada jest w ludzkiej historii normalnością. Co jakiś czas przychodzi
na nią pora.
G.K.: Ta sugestia może przez niektórych zostać uznana za dość ryzykowną.
S.Ch.: W dawnych wiekach mieliśmy wiele holokaustów, które były
jeszcze większe niż ten ostatni, ale o tamtych nie mamy ochoty pamiętać.
Mało kto dzisiaj wie, że na przykład podczas wojny trzydziestoletniej
w Niemczech zginęło siedem milionów ludzi. A czy pan wie, ilu Indian
zginęło w wyniku podboju Ameryki przez Hiszpanów i Portugalczyków
w kopalniach srebra i ołowiu, uderzająco podobnych do obozów kon
centracyjnych?
G.K.: Nie.
S.Ch.: Dwadzieścia pięć milionów. A ile osób zginęło podczas rewolucji
październikowej? Dwadzieścia dwa miliony. To są oczywiście liczby „pi
razy oko", bo nikt tego nie obliczy, ale dają wyobrażenie, że masowa zagła
da jest czymś wpisanym w kondycję ludzką i co jakiś czas się ona na Ziemi
powtarza. Ja mam nawet podejrzenie, że nasz optymizm, że już żadnej ma
sowej zagłady nie będzie, jest naiwny. Bo my chcemy wierzyć, że my mamy
zagładę już absolutnie za sobą. Trudno nam wyobrazić sobie, żeby za jakiś
czas w Europie mogła się dokonać kolejna masowa zagłada.
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G.K.: Tego raczej nasza świadomość nie chce do siebie dopuścić.
S.Ch.: Mimo że parę lat temu, w latach dziewięćdziesiątych, mieliśmy
w Europie najprawdziwsze obozy koncentracyjne! Mam na myśli bałkańską
wojnę, która przypomniała Europie o tym, że obóz koncentracyjny pozostaje
instytucją w pewnym sensie ponadczasową, która co jakiś czas się odnawia
w Europie i pewnie jeszcze nie jeden raz się odnowi.
G.K.: Uważa pan, że każda masowa zagłada stawia pisarza przed tym samym
problemem?
S.Ch.: Pan mówił o trudnościach, jakie stoją przed literaturą po Holokauście
XX wieku, ja pytałbym raczej o trudności dotyczące w równej mierze opisa
nia holokaustu Żydów, jak i na przykład holokaustu Inków i Azteków, choć
wiem, że są osoby, które bardzo w tym momencie się oburzą. Uważam, że to
oburzenie jest skutkiem naszego eurocentryzmu, to znaczy przekonania, że
tylko to, co się w Europie działo, było naprawdę poważne i istotne, natomiast
Trzeci Świat, w którym zamordowano jakieś tam dwadzieścia pięć milionów
jakichś Indian? Trudno! To nie jest aż taki problem, żeby na ten temat pisać
powieści i na seminariach uniwersyteckich zastanawiać się, jaki to język
znaleźć, by wypowiedział całą prawdę o holokauście Inków i Azteków. Bo
co kogo dzisiaj obchodzi jakiś tam holokaust Azteków czy Inków?
G.K.: Powieści o zagładzie Inków jest chyba niewiele.
S.Ch.: Uważam, że prawdziwie ważny problem, który stoi przed literaturą,
dotyczy całej generalnej sprawy, to znaczy fenomenu wszelkiej masowej za
głady. Tragedii Żydów i tragedii Inków, a także czystek etnicznych w Afryce
czy w Kambodży, gdzie wymordowano miliony ludzi. Żadnej recepty na
formę tu nie ma. Ale też trzeba dodać, że wielu pisarzy umiało o tym pisać.
Mówić zatem, że literatura jest bezradna wobec Holocaustu, bo nie odnalazła
języka, jest głupstwem. Uważam, że na przykład nasz Borowski, wybitny
pisarz w skali światowej, potrafił sporo o Zagładzie powiedzieć. Adolf Rud
nicki też. Inni także.
G.K.: A więc niekonieczne są tu poszukiwania jakiegoś radykalnie nowego
języka?

S.Ch.: Powieść Littela, o której pan wspomniał, jest w paradoksalny
sposób powieścią dość tradycyjną. A jednocześnie zrobiła potężne wra
żenie na wielu ludziach i stała się literackim wstrząsem na początku
XXI wieku. Więc biadolenie nad tym, że trzeba dokonać jakiejś rewolucji
języka, żeby tę prawdę wypowiedzieć... Bo okazuje się, że nawet przy
pomocy tradycyjnej opowieści o oficerze SS, który przechodzi przez roz
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maite piekła w porządku chronologicznym, od wstąpienia do organizacji
NSDAP do upadku Hitlera, bierze udział w zbrodni, można powiedzieć
sporo poruszających rzeczy.
G.K.: No, powieść Littela taka tradycyjna nie jest.
S.Ch.: To prawda. On przekracza granice konwencji realistycznej i daje ob
razy, które wchodzą w poetykę snu. Na przykład cała sekwenga Stalingradu
jest utrzymana w konwencji majaczenia człowieka, który zamarza żywcem.
Zbrodnia w Babim Jarze też została przedstawiona w sennie majaczliwej
konwencji, która wychodzi poza protokolarny opis prozy realistycznej. To
się chwilami przeradza w jakiś holokaustowy surrealizm.
G.K.: W eseju „Świat zalegoryzowany" z wydanej wspólnie ze Stanisławem
Rośkiem książce „Bez autorytetu" pisał pan, że „(...) nie język surrealizmu jest
szansą literatury”, ale „odnowienie duchowego stosunku surrealizmu do egzysten
cji. Podjęcie surrealistycznych ambicji całościowego przetworzenia współczesności
w rzeczywistość symboliczną".
S.Ch.: No tak, ale to niewiele miało wspólnego z powieścią Littela. W moich
powieściach są dwa wyjścia w stronę „nadrealnej" poetyki. Zloty pelikan niby
trzyma się konwencji realistycznej, ale co chwila wychodzi poza nią i w nie
których momentach ma formę powieści wizyjnej. Tam znalazła się opowieść
o wędrowaniu pod miastem. To zupełnie nierealistyczne, bo pod Gdańskiem
nie ma tego, co zostało w tej powieści opisane. Co prawda przeniosłem tam
jeden fakt rzeczywisty.
G.K.: Chodzi o podziemny dworzec z umarłymi?
S.Ch.: Tak. W latach osiemdziesiątych odkopano w śródmieściu Gdańska
schron przeciwlotniczy, w którym odkryto zwłoki siedzących na ławkach
ludzi. W1945 roku bomba trafiła w zbiornik wody, który tam był i tych ludzi
zalało. W Złotym pelikanie Jakub wchodzi do podobnej podziemnej sali, gdzie
woda stoi na podłodze i na ławkach siedzą ludzie, którzy zginęli podczas
inwazji radzieckiej na miasto.
G.K.: „Nadrealna" jest chyba cała „Dolina Radości".
S.Ch.: Jeżeli ktoś chciałby ją czytać jako powieść o drugiej wojnie światowej,
to się z nią kompletnie rozminie. Ta „nadrealna" przypowieść jest narracją
o bardzo w istocie fantastycznym bohaterze. Ten człowiek się w ogóle nie
starzeje, ma ponad sto lat, cały czas pozostaje taki sam. Część krytyków
zorientowała się o co chodzi, ale część nie wiedziała, jak tę powieść czytać.
Bo mieszam realizm i fantastykę. Niby to jest historia człowieka, miotanego
przez historię od Berlina do Moskwy i z powrotem, ale żaden człowiek nie
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przeżyłby tego, co mój bohater przeżywa. Zresztą nie ma pewności, kim
on jest. Może to wysłannik z jakiegoś innego świata. Qn sam mówi, że jest
synem, który przyszedł na świat, żeby naprawić grzechy ojca, co budzi sko
jarzenia religijne. A fabuła? Trochę się inspirowałem pomysłem z Kandyda
Woltera. Nagromadzenie rozmaitych przygód, które układają się w dość
szalony obraz panoramy wieku, a na tle tego samotny człowiek, który stara
się przetrwać to wszystko.
G.K.: Polska proza współczesna ma się dobrze? A to, co było przed 1989? Jak
pan ocenia dorobek literacki tych dwóch okresów przed 1989 i po? A gdyby miał
pan wartościować?
S.Ch.: Pytanie, czy proza polska, która powstała po 1989 roku, przesko
czyła prozę, która powstała w czasach Polski Ludowej, bardzo jest cieka
we. Czasem mam wątpliwości. Czy po roku 1989 pojawił się u nas pisarz
lepszy na przykład od Iwaszkiewicza? Ale może my mamy perspektywę
w tej chwili nieco skrzywioną. Bo kiedy Iwaszkiewicz był młody, też nie
uważano go za geniusza, chociaż on był dobrym pisarzem. Przed 1989 było
paru bardzo poważnych pisarzy, chociaż są teraz zupełnie zapomniani.
O Andrzejewskim pisze się bardzo źle. Bardzo was cenię za to, żeście
zrobili blok przypominający jego osobę. Przeczytałem od deski do deski
„Kwartalnik Artystyczny" poświęcony Andrzejewskiemu. Bardzo interesu
jący był Władysław Terlecki, wybitny i trudny pisarz, wymieniłbym także
Tadeusza Nowaka...
G.K.: A jak pan widzi perspektywy polskiej literatury na przyszłość?
S.Ch.: Ja nie wiem. Trudno mówić o przyszłości literatury. Literatura
zrobi, co będzie chciała. Czy można zakładać, że ona się zawali? To wydaje
mi się raczej mało prawdopodobne. Wszystko się sprowadza do tego, że
w jakiejś sytuacji pojawia się niezwykły, zdolny gość, nazywa się Dante
i wymyśla np. Boską Komedię. I wtedy w ogóle cała reszta literatury się nie
liczy. Tylko jest ten jeden gość, który to wymyślił, a o reszcie nie ma co
mówić (śmiech).

G.K.: Pracuje pan nad drugim tomem książki o samobójstwie?
S.Ch.: Ta książka będzie rozszerzonym zapisem wykładów, które miałem
przed wielu laty, więc muszę ją jeszcze uzupełnić i skończyć. Ale oprócz tego
pracuję nad powieścią, która może ukaże się na jesieni.
G.K.: A powie pan coś o niej?
S.Ch.: Raczej o takich rzeczach nie mówię, bo zdarzało mi się, że wprowa
dzałem bardzo istotne zmiany w moich powieściach tuż przed oddaniem do

102

ROZMOWA

druku. Hanemann np. miał trzy zakończenia, są w papierach. I to, że wybrałem
akurat to zakończenie, jakie jest, zdarzyło się przed samym oddaniem do
druku. Zawsze sobie zostawiam furtkę, żeby w pisaniu mogło zdarzyć się
coś, co będzie dla mnie samego niespodziewane.

Gdańsk, w lipcu 2010

Jerzy Madejski

Man ofLetters
i.
Komentując swój najnowszy tom, Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni,
Stefan Chwin mówił: „Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby książkę tę,
studium pewnego problemu, czytano także jako rodzaj komentarza do mojej
twórczości, bo temat, jakim się zająłem, pojawia się - i to dość często również
w innych moich tekstach".
To ciekawe wyznanie. Chwin zachęca nas do łącznego traktowania studium
i powieści, obsadza siebie w roli pisarza. Funkcjonuje w wielu obszarach
życia społecznego, a jednak uprzywilejowuje zajęcie pisarskie. Bo to prze
cież książka akademicka ma być kontekstem twórczości powieściowej, a nie
odwrotnie. A pamiętać trzeba, że Chwin bywa jeszcze krytykiem literackim,
publicystą, wydawcą... Nie on jeden istnieje dzisiaj w różnych sektorach
humanistyki i kultury. Można nawet powiedzieć, że w jego pokoleniu to
norma. Ale pisarze rozmaicie ustalają relacje pomiędzy swoimi zajęciami.
Ci np., którzy łączą pracę uczelnianą z twórczością, chętnie separują swoje
zajęcia. Dbają o to, by ocena ich statusu uniwersyteckiego nie wpływała na
ocenę twórczości artystycznej i niechętnie ją wobec tego komentują. Chwin
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nie ma obiekcji przed wprowadzaniem powinowactw swojej twórczości
z akademią. Co więcej, od początku działalności tak projektował swoją bio
grafię, że różne jego zajęcia ze sobą się splatały. Już np. w książce krytycznej,
napisanej wspólnie ze Stanisławem Rośkiem, są drobiazgi krytyczne, za
sadnicze diagnozy literackie oraz kulturowe, a także fragmenty eseistyczne,
które później zostaną rozwinięte do postaci prozy artystycznej. Tak trzeba
czytać szkic Świat żalegóryzowany. Znajdziemy w nim, dokonany z punktu
widzenia lat siedemdziesiątych XX wieku, bilans sztuki w różnych jej przeja
wach (literatura, kino, architektura). Zobaczymy możliwości interpretacyjne
młodego krytyka i naukowca. Przede wszystkim jednak dostrzeżemy - co
ważne z dzisiejszej perspektywy - że w szkicu krytycznym Chwin prezentuje
zarys poetyki przestrzeni. Pisze tam, „że świat - cały świat - przypomina
gigantyczne miasto: to przecież oznakowany system dróg prowadzących do
celu. Wystarczy znać «znaki»".
Ta uwaga mówi nie tylko o zainteresowaniach ówczesnego Chwina, o za
kresie oswojenia przez niego języka semiotycznego (to był wówczas u nas
podstawowy system komunikacji literaturoznawczej). Takie zdania stanowią
rozpoznanie „języka zalegoryzowanego", stanowią także przymiarkę do tego,
co dzisiaj nazywa się poetyką miasta i wokół której powstaje literatura. To
wczesne rozpoznanie przydało się zapewne w budowaniu mitograficznej
autobiografii miejskiej Chwina. W takim na przykład, sporządzonym z dzie
cięcej perspektywy, opisie katedry w Oliwie: „Bo z tyłu, za ławkami, nad
wejściem do Katedry ciemniała olbrzymia, rzeźbiona w dębowym drewnie
grota, pełna cynowych piszczałek i trąb, prawie zupełnie czarna, tylko po
środku, w jej głębi, słabo świecił karminowo-niebieski witraż, przez który
wpadało lekkie jak mgiełka, podkolorowane barwą szybek, światło słońca.
Piszczałki i dębowe chmury ledwie majaczyły w mroku i trzeba było dobrze

wysilać wzrok, żeby coś wypatrzeć".
Aby dostrzec typ tej mitologizacji, warto ten wzniosły i „mieszczański"
opis katedry z „proletariackim" przedstawieniem kościoła w prozie Andrzeja

Stasiuka, choćby w tomie Przez rzekę.
Tak, Chwin jest pisarzem akademickim (pozostawmy tymczasem dwu
znaczność tego określenia). Nie tylko w tym oczywistym znaczeniu, że łączy
aktywność twórczą z rolą uniwersyteckiego wykładowcy. Lecz i w tym, że
znajduje w życiu akademickim tematy, które na rozmaite sposoby są opra
cowane w jego książkach. Jest autorem klasycznych już dzisiaj rozpraw
literaturoznawczych, bez których nie można sobie wyobrazić edukacji
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polonistycznych. Mam na uwadze przede wszystkim rozprawę Literatura
i zdrada. Od „Konrada Wallenroda" do „Małej Apokalipsy''. Ale myślę również
o poszczególnych szkicach drukowanych w tomach zbiorowych, na przykład
o świetnym przeglądzie literatury powojennej przedstawionym na Zjeździe
Polonistów w 1995 roku pt. Strefy chronione. Literatura i tabu w epoce pojałtańskiej, dokonanym z punktu widzenia tego, co przemilczane i niedopuszczone
do głosu przez pisarzy, wydawców, krytyków.
Zasłużona sława Chwina nie wynika tylko z zatrudnień, o których wzmian
kowałem. Osobliwością aktywności Chwina jest to, że łączy te rozmaite sfery
aktywności, że te kolejne segmenty pisarstwa wzajemnie się warunkują. I tak
Literatura i zdrada nie byłaby możliwa bez doświadczenia krytycznoliterackie
go, bez sporów literackich, które obserwował Chwin w latach 70. XX wieku.
A teksty autobiograficzne, Krótka historia pewnego żartu, a także Hanemann by
łyby nie do pomyślenia bez rozpoznań badawczych prozy Brunona Schulza,
bez jego koncepcji mitologizacji, bez jego idei integrowania poszczególnych
form sztuki i wiedzy.
Oczywiście, wspólne traktowanie badań literaturoznawczych i powieści
Chwina nie uszło uwadze krytyków. Tak właśnie czynił Jerzy Jarzębski,
który swoje wnikliwe odczytanie Hanemanna rozpoczyna uwagą o gdań
skiej szkole literaturoznawczej Marii Janion, do której należał również
Chwin.

2.
Być może najwięcej o kształtowaniu się idei pisarstwa akademickiego mó
wią jednak dzienniki. Chwin w drugim tomie swojego diariusza kolejny raz
dookreślił specyfikę zapisków: „(...) ja biorę garściami fakty z życia różnych
ludzi i z puzzli cudzego losu los mój własny w dzienniku moim układam,
dużo prawdziwszy od rzeczywistego. Żyjemy na Ziemi nie po to, żeby po
sobie zostawić ślad prawdziwy, tylko osobę ulepioną z pamięci, wyobraźni
i zimnej premedytacji, wyraźniejszą niż my sami. Więc chociaż mój S. nie
jest mną zupełnie, jest bardziej mną, niż ja sam... Dziennik się pisze po to,
by mieć drugie życie".
To jedna z wielu formuł na określenie dziennika w zapiskach Chwina.
Warto podkreślić, że zostaje ona zaprezentowana na marginesie korespon
dencji z Andrzejem Franaszkiem. Trzeba także dodać, że Chwin dzieli się tu
doświadczeniami, które zebrał w trakcie pisania i recepcji pierwszego tomu
dziennika. A spotkały go również komentarze nieprzychylne, także w świecie
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akademickim. Michał Głowiński w swojej książce zamieścił ironiczną notę
Historiozofia zupy kalafiorowej, a jej bohaterem był właśnie Chwin: „Pisarz
średniej generacji, niewątpliwie wybitny, w przeznaczonym dla szerszej
publiczności dzienniku, atakuje Tadeusza Różewicza, negując wartość
wszystkiego, co napisał on o wojnie, okupacji, uniwersum koncentracyjnym:
poeta miał stworzyć opaczny obraz świata, oparty na fałszywej idei zmiany.
Wszystko to nieprawda - utrzymuje nasz literat - człowiek się bowiem nie
zmienia, skoro nie ma różnicy, czy umiera na raka, czy od niemieckiej bomby.
A zatem nic się nie stało".
Warto zauważyć, że ten zapis został przedstawiony również przez pisarza
i akademika. A spór dotyczy literatury i poetyki. Tego mianowicie, jak zmienił
się (jak powinien się zmienić) język po doświadczeniu wojny.
Tak więc Chwin akceptuje formułę dziennika literackiego. Taką, która
została wypracowana w połowie XX wieku. Niewątpliwie Chwin jako au
tor dziennika jest kontynuatorem Witolda Gombrowicza. Nie chodzi tylko
o bezpośrednie odniesienia do autora Ferdydurke, poświadczone, również
stylizacyjnie, w pierwszym tomie, lecz i samą koncepcję budowania tej
formy. Dziennik nie jest zapisem zdarzeń z życia codziennego, ale zajęciem
pisarskim obliczonym na reakcję czytelników.
Teoretycy, którzy formułowali teorie pisarstwa autobiograficznego, jeśli
kwestionowali kategorię prawdy, robili to nie dlatego, bo prawda im wadziła.
Raczej dlatego, że mieli kłopot z jej podtrzymaniem w odniesieniu do tego
typu piśmiennictwa. Chwin od razu z prawdą się żegna. Przedkłada ją nad
prowokację i nad inne kategorie: pamięć i wyobraźnię.
To jednak ciekawy zestaw. Przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie
do siebie pasują. Nie tworzą diarystycznego trójkąta, by odwołać się do
jednej z najważniejszych dzisiaj teorii autobiografizmu innej gdańskiej li
teraturoznawczym, Małgorzaty Czermińskiej. W uwagach Chwina pamięć
i wyobraźnia nie korespondują z „zimną prowokacją". Dwie pierwsze - jak
wiadomo - pochodzą ze słownika pisarza. Można nawet twierdzić, że wokół
tych kategorii Chwin budował swoje książki. O wyobraźni (romantycznej)
traktuje Literatura i zdrada, a pamięci poświęcona jest autobiografia Krótka
historia pewnego żartu. A trzeba podkreślić, że te dwie kategorie są też kluczo
we dla współczesnych dyskursów akademickich, które zresztą wchodzą ze
sobą w intrygujące powinowactwa. Niewątpliwie współcześnie obserwujemy
ożywienie refleksji nad wyobraźnią. Poświęca jej ciekawe uwagi Martha
Nussbaum. Dla tej filozofki wyobraźnia literacka jest władzą podstawową
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w kształceniu uniwersyteckim i obywatelskim. Pamięć stanowi temat do
ciekań współczesnych historyków, którzy analizują różnorakie uobecnienia
przeszłości (również w takich wariantach, które zajmują Chwina). Frank
Ankersmit np. roztrząsał pamięć w kontekście „samobójstw" cywilizacji.
Przekonywał, że to właśnie nasza kultura ma unikatową tendencję samo
zagłady. Pamięć jest też interesującym punktem rozważań psychologów.
Zwłaszcza tych, którzy próbują zrekonstruować prawa albo przeniknąć ta
jemnicę powracania do przeszłości w różnych etapach życia jednostkowego,
tak jak Douwe Draaisma.
Kategorią „obcą" w teorii diarystyki Chwina jest zatem „zimna prowoka
cja". Jeśli te dwie mają status poznawczy, trzecia stanowi element pisarskiej
retoryki. Poświadcza „uzależnienie" pisarza od czytelników (także akade
mickich). Również od takich jak Tomasz Burek, który dość bezceremonialnie
rozprawiał się z powieścią Chwina. Swego czasu Burek podzielił się z czy
telnikami „Gazety Polskiej" opinią o Esther. Sprawdził wpierw wiarygod
ność historyczną powieści. Następnie zaś dodał uwagi o stylu gdańskiego
pisarza: „Obronić Chwina argumentem realizmu magicznego się nie da.
Magię opowiadania Chwin uśmierca w zarodku stylistyką antykwarycznych
katalogów, nadmiarem wyliczeń, wystawnością rzeczy martwych. Owszem
podszywa się pod werystyczny opis, próbując jakoś uwiarygodnić fabularne
prawdopodobieństwa swojej powieści. W Esther brakuje wszakże problemo
wo pogłębionego realizmu przedstawień".
Pisarz, posiłkując się wiedzą uniwersytecką, bronił swojego pisar
stwa, pokazując niekompetencję krytyka. Felieton Burka zmieścił się
na dwóch stronach książki. Pisarz akademik odpowiedział dwa razy
dłuższym tekstem. A właściwie nie tyle odpowiedział, ile przedstawił
portret krytyka, w którym wiedza historycznoliteracka jest przydatna.
Burek uznany został za reprezentanta „szkoły kiczu we współczesnej
krytyce". Ale przede wszystkim jako osobliwy spadkobierca Stanisława
Brzozowskiego: „Tomaszowi Burkowi przeszkadza kicz cudzy, ale nie
własny. Razi go stereotyp obcy, ale nie stereotyp bliski mu ideowo. Ten
późny wnuk Stanisława Brzozowskiego dziedziczy po swoim przodku
więcej wad niż zalet, co jednak ani przez chwilę nie psuje mu dobrego
samopoczucia strażnika niesymulowanych wartości. Tomasz Burek nie
ma żadnych wątpliwości. Narodowy los. Antykomunizm. Doskonałość.

Etyczne dobro. Bóg. Arcydzieło".
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3.
Warto pytać, co Chwin z uniwersytetu bierze jako temat do swojej twór
czości. Literatura akademicka, ta klasyczna, zwykle zainteresowana była
uniwersyteckim światkiem, tym osobliwym teatrem społecznym, mecha
nizmami interakcyjnymi, regułami władzy, które respektują i wytwarzają
uczelniane struktury, sporami ideologicznymi, przemianami obyczajowymi,
a zwłaszcza romansami, utrwalanymi chętnie przez powieść kampusową. To
jest tradycja prozy (i teorii) Davida Lodge'a. Mamy też bogaty nurt pisarstwa
autobiograficznego akademików.
Chwin próbuje łączyć te rozmaite tradycje. Zbiera osobliwości świata uni
wersyteckiego. Interesują go rozmaite osobowości, wielkie postaci, a niekie
dy też dziwacy. Zajmuje go uniwersytet jako miejsce, w którym spotykają
się wykładowcy i studenci. Podgląda, jak przebiega proces wtajemniczenia
w literaturę, a także jak kształtują się uniwersyteckie wspólnoty (i jak roz
padają) . Niekiedy zaciekawia go, jak uniwersytecki profesor istnieje w życiu
publicznym. Nie frapuje go natomiast uniwersytet jako instytucja, która ma
swoją historię, strukturę władzy, konflikty (o władzę, o programy, o kierunki
studiów, o reformę systemu edukacji...).
W kontekście świata uczelnianego trzeba widzieć portrety sporządzone
przez Chwina. A właściwie poszczególne ich wersje. Tak jest z kolejnymi
opisami Jana Błońskiego. W Dzienniku dla dorosłych znajdziemy taką scenkę:
„Rozmowa z Janem B. Mówi o literaturze i nowych książkach. Jego myśl
jest jasna, przenikliwa, mocna. A kiedy tak rozmawiam z nim o literatu
rze i nowych książkach, nagle słyszę to niedobre pytanie, które przenika
mnie dreszczem: «Ale kim pan jest?». Odpowiadam spokojnie: «Janie, to
ja, Stefan C.»".
To późny portret Błońskiego jednego z mistrzów Chwina, recenzenta jego
pracy doktorskiej, redaktora Biblioteki Narodowej, w której Chwin opracował
Konrada Wallenroda. Opis chorego Błońskiego trzeba jednak czytać z wcze
śniejszym. Chwin rekonstruował duchowość krytyka w Kartkach z dziennika.
Przedstawił idee krakowskiego akademika i osobliwości jego stylu: „Jak pisał?
Reagując na rozbłyski cudzego ducha. Szybko. Pośpiesznie. Nerwowo. Na
małych karteczkach, z których potem zszywał swoje eseje i książki". I jeszcze
raz starał się przeniknąć osobowość profesora. Co to jednak znaczy? Pokazać
krytyka w kontekście pisarza. A przy okazji porównać dwie ważne dla siebie
postaci: Błońskiego i Miłosza: „I ten leciutki lęk przed odtrąceniem egzegety
przez Wielkiego Poetę, odtrąceniem, które może się zdarzyć w każdej chwili,

MAN OF LETTERS

109

gdy tylko Wielki Poeta się skrzywi? Podminowany teren przyjaźni. Wielka
sprawa: nasz stosunek do autentycznej wybitności. Niewielu potrafi sobie
z tym poradzić".
Tak, to kolejny przykład na to, że Chwin mierzy się z wybitnymi. Czy trafnie
rozpoznaje osobowość Błońskiego? Niewykluczone. Znamienne jednak, że
zmierza w innym kierunku niż uczniowie Błońskiego, na przykład Aleksan
der Fiut, który tak rozpoznawał osobowość i geniusz krytyczny Błońskiego:
„Trudno się oprzeć wrażeniu, że dzieła, które poddawał starannej analizie,
stanowiły dlań jedynie kanwę zasadniczych roztrząsań nad zawiłą tajemnicą
ludzkiej kondycji" (O Janie Błońskim - „kilka myśli co nienowe").
Ale jest jeszcze jedna osobliwość techniki portretowej Chwina. Gdański
pisarz nie tylko uobecnia postać, ale wykorzystuje również pewien typ zacie
kawienia, który wcześniej właściwy był Błońskiemu, kiedy próbował oddać
wielkość Kazimierza Wyki. To on widział Wykę jako mistrza, a później jako
człowieka starego: „Naturalnie to był już inny charakter, bardziej gorzki.
Wszyscy go zawsze uważali za nadzwyczaj uszczęśliwionego przez życie,
ale naprawdę nie był szczęśliwym człowiekiem - od wewnątrz. Nie wiem
dokładnie, na czym to polegało, on się znowu z tego nie, a choćby nawet...
Może uważał, że za późno zabrał się do swojego wielkiego dzieła, sądził, że
wszystko w życiu trzeba było zrobić wcześniej. Coś w tym człowieku było
dziwnego: jakiś niepokój, coś go jadło".
Technika opisu Chwina i Wyki polega więc na tym, by odróżnić pozór od
rzeczywistości, powierzchnię od głębi, manifestację od istoty. Gdybym jed
nak miał jakoś przybliżyć idee, w ramach których Chwin definiował swoich
mistrzów, sformułowałbym to tak. Kiedyś Chwin chętniej pokazywał pro
fesora jako charyzmatycznego mistrza z koncepcji George'a Steinera z Nauki
Mistrzów. Dzisiaj bliższa mu jest idea opowiadania o swoich nauczycielach
jako „kolosach na glinianych nogach" (nawiązuję do tomu Anthonego Storra,
Kolosy na glinianych nogach. Studium guru).

W opowieści o uniwersytecie muszą też być studenci. I są. W Kartkach
z dziennika mamy np. następujący zapis: „Dzisiaj awantura ze studentami.
Niby tolerancyjni, otwarci, a pod spodem? Szanują inność, nie mają nic prze
ciwko Murzynom, pełna tolerancja, akceptaga, afirmacja, cóż, tyle tylko, że
woleliby, by córka jednak nie wychodziła za czarnego...".
Zapewne to jedna z wielu dyskusji, która wypełnia życie akademickie. Za
uważmy jednak, w zapisie tym Chwin pomija to, co mogłoby być zajmujące
dla szerszego odbiorcy. Epizod uczelniany wyraźnie różnicuje społeczność,
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są wykładowca i studenci, którzy stanowią przedmiot zabiegów wycho
wawczych. Nie chodzi jednak tylko o to, że to profesor ma rację, a studenci
błądzą. Rzecz w tym, że raqe studentów nie są zindywidualizowane. Wy
kładowca nie wyławia ze społeczności postaci i ich racji. Studenci nie mają

twarzy, płci, imion.
4.
Sytuacja pisarstwa Chwina zmieniała się z chwilą, gdy wytworzył się inny
instytucjonalny kształt życia literackiego. Kiedy definiujemy literaturę polską
nie tylko w kontekście wewnętrznym, ale i zewnętrznym. Chodzi mi o to,
że twórczość Chwina trzeba dzisiaj widzieć w tej szerszej perspektywie.
Coraz częściej używamy dzisiaj określenia „literatura europejska". Mamy
nowe podręczniki, np. Literaturę Europy, Historię literatury europejskiej. Są
europejskie platformy wymiany myśli o literaturze, takie jak „Eurozine".
Publikuje się monograficzne numery pism literackich, w których rozważana
jest m.in. sprawa europejskiego kanonu literackiego. A wreszcie pojawiają
się liczne opracowania, swojskie i tłumaczone, w których pisarze debatują
o tożsamości europejskiej, o roli literatury i książki.
Dawniej, gdy rozprawiano o integracji europejskiej w kulturze, przeważał
optymizm. Dzisiaj radosny ton ustępuje sceptycyzmowi. Sigitas Parulskis,
pisarz litewski, stwierdza, iż „europejska kultura jako samodzielny fenomen
o określonych regułach oraz konkretnych przedmiotach i podmiotach w ogóle
nie istnieje. «Kultura europejska» to termin wynaleziony przez biurokratów
i polityków". Nieco inaczej rolę literatury w kontekście współczesnej debaty
tożsamościowej widzi chorwacka pisarka, Dubravka Ugreśić: „Kultura może
być turystyczno-edukacyjnym zestawem upominkowym, zawierającym tro
chę historii, trochę folkloru, jeden czy dwa wiersze, może służyć jako zestaw
do identyfikacji, jako niejasny punkt szacunku dla siebie i innych, jako wolna
przestrzeń przypisywania i wyczytywania znaczeń".
Otóż Chwin jest jednym z tych pisarzy, którzy biorą udział w debacie euro
pejskiej. I on rozprawia o europejskiej tożsamości. Wiele wpisów dzienników
tego właśnie dotyczy. A jego szkic znajdziemy w tomie pt. Writing Europę.
What is European about the literatures of Europę? What is European about the
Literatures of Europę? Powołując się na znany wiersz Zbigniewa Herberta,
Nike która się waha, Chwin wyznaje, że bliski jest mu chwiejny status projektu
kulturowego, który nazywa się Europa. Notabene rozpoznanie Chwina sytuuje
się - by tak rzec - poza dyskursem współczesnej europeistyki, jednak nieda
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lekie od tego, co na ten temat mówią eksperci. Według Zygmunta Baumana
np. „Europa nie jest czymś, co czeka na odkrycie; Europa jest misją - czymś,
co należy dopiero powołać do istnienia, stworzyć, zbudować".
Można stwierdzić, że rozprawiając o Europie na forum międzynarodowym,
Chwin rozbudowuje tylko wcześniejsze fabuły o swoim mieście i proponuje
jeszcze jedną stronę w literackim atlasie Europy.

5.
Kiedy jednak dzisiaj rozprawiamy o twórczości Chwina, po opublikowaniu
przez niego kolejnej książki, przestają nam wystarczać formuły, które dotych
czas stosowano. Również te, które gruntownie rozpoznały literacką antropolo
gię przestrzeni. Takie, jakie zaprezentowała np. Barbara Bossak-Herbst. Według
niej, Chwin „skupia się na opisywaniu przestrzeni, których zasięg ograniczony
jest zasadniczo do przestrzeni życia rodzinnego. Owe mikroanalizy są punk
tem wyjścia dla bardziej ogólnych refleksji. Dom jest dla pisarza miniaturową
reprezentacją Gdańska i jego dziejów ostatniego wieku".
Albo takie jak Krzysztofa Uniłowskiego, który wskazał na ambiwalencję
prozy Chwina: „Nie wątpię, że gdański autor jest przywiązany do tradycji
wielkiej prozy nowoczesnej, że utrwalony przez modernizm sposób funk
cjonowania literatury (i jej twórców) uznaje za wartościowy. Zdaje sobie
jednak sprawę, że dyktowane szczytnymi intencjami próby odnowienia
kodu wyczerpują się w bezpłodnym naśladownictwie, co z kolei popycha
go ku fabulacji".
Kim jest zatem dzisiaj Chwin? Może kimś, kogo w innym obszarze języ
kowym nazywa się Man ofLetters. Kimś więc, kto zajmuje się literaturą, kto
żyje z literatury, kto jest obywatelem republiki literatury.

Jerzy Madejski

Chwin

Piotr Szewc

Snop światła
Budziłem się gdy snop światła padł na podwórko poruszyły się źdźbła
trawy podniosły kolorowe pióra gołębie zakołowały i dwie czarno-białe
krowy jak co dzień przekroczyły próg obory słońce podnosiło się powoli
dziadek wpuszczał wiadro do studni babcia upomniała
Piotrusiu bo się spóźnisz
za uchylonym oknem bez pachniał w kuchni ogień trzaskał
fajerki dźwięczały
myślałem że tak już będzie tymczasem piec wystygł jabłka zgniły wrony
wydziobały kukurydzę tyle pustego miejsca dokoła we mnie ciemność
rozrasta się słowa gasną
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Dno oka
Z dna oka podjąć czarnego psa Cygana bo głodny wciąż się błąka
jeszcze warkocze Małgosi odcisk kopyt i racic dziką gruszę nim ją
piorun roztrzaskał babciu mamo gdzie mi się podziałyście teraz tu
Piotrusiu jesteśmy ciemno nam duszno wyszłybyśmy na powietrze
już podobno wiosna a jak ty się masz dobrze Marysia mi powiedziała
że bez przekwitł śnicie się jej jedna mniej druga bardziej wyraźnie
pod powiekami Czołki pustoszeją podwórka zarastają krowy ryczą
spragnione słychać gęganie wniebogłosy

Stasia
Otrzepuję ją z ziaren soli zasuszona skamieniała prawie nierealna
wyszła zza węgła skrajem fartucha wyciera twarz patrzy na niebo
chmurzy się wiatr gładzi zboże sady pachną żniwa coraz bliżej
Piotrek gdzie babcia pyta jej głos milknie we mnie zawodzi instrument
najczulszy za stodołą już tam przecież pani wie najlepiej pory roku
mijają georginie kwitną leszczyna sypie orzechami a ona choć to już
trzecie millenium sadzi i kopie ziemniaki w przydrożnym rowie
pasie czerwono-białą krowę

Rozgarniam chaszcze
Dzień biały róg Polnej i Młyńskiej gdy rozgarniam chaszcze
rój much się podnosi straszy rozbita butelka koty jeść woła
z okna gruby pan Woliński naburmuszona Halinka odwraca się
milczy śpieszno jej ale dokąd już październik Wojtowiczowie
zaczynają pleść wieńce u nich kupimy taniej stara Kulaszyńska
prowadzi krowę czerwcowy wiatr targa koroną orzecha włoskiego
za płotem u Steczkowskich gołębie gruchają woda leje się równym
strumieniem tyle lat a żelazne ramię pompy zamarło nad głową
chłopca w powietrzu południe u św. Krzyża dzwon się odezwał
Piotrusiu słyszę mamę przy tobie nie ma żywego ducha
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Bardziej jestem
Maliny wiśnie czarne porzeczki ciotka Janka na ogniu
miesza konfitury tylko drewnianą łyżką powtarza drogę
z Łapiguza lato obsypało mi promieniami wiatr pokazuje
drugą stronę liści świergot unosi mnie owady uskrzydlają
spróbuj czy dobre chyba przesłodzone zaraz bocian dotknie
dachu przed zakrętem oglądam się para kłębi się i pachnie
Piotr wystarczy zdejmij proszę garnek jak morze łąka faluje
żółta plamka kołysze się bardziej jestem w trawie jętkach
sikorkach kropli obłoku która właśnie się rozlewa

Poczekaj chwilę
Fala Bałtyku lizała mi stopy i rybitwa zawahała się
nad głową obróciłem się popchnąłem okno poruszyła się
gałąź bzu ćma uderzyła o szybę migotały gwiazdy
siwa klacz przez ciemność galopuje od Stabrowa Piotrusiu
przynieś drewno rozpalę bo wygasło dobrze babciu ale
poczekaj chwilę mlecz zakwitł a już zdmuchnęło go lato
gawrony krążą nad jesiennym kartofliskiem na kamienistej
drodze milknie tętent kopyt jeszcze raz zamknij oczy pod
mokrym niebem dwie czarno-białe krowy wciąż te same
stoją pasą się przeżuwają czas im nie przemija
Piotr Szewc

Fot. Andrzej Miłosz

Renata Gorczyńska

Kartki z Ameryki.
Ślady Miłosza
Lingwiści odkryli ostatnio, że w Nowym Jorku, mieście imigrantów, mówi
się około 350 językami; spora ich część wymiera w miejscach ich pochodze

nia. Przy nowojorskim City University powstał więc projekt badawczy pod

nazwą Endangered Language Alliance, Stowarzyszenie na Rzecz Zagrożonych

Języków, którego celem jest ich identyfikacja i nagrywanie ludzi posługują

cych się nimi. Niektóre z nich nie mają nawet formy pisanej. Na długiej liście
znajduje się przykładowo język Chrystusa - aramejski, chaldejski, ale także
kaszubski. W tej ponad dwudziestomilionowej metropolii mieszkają ludzie,
którzy już nie mają z kim komunikować się w swoim rodzimym języku, bo
ich pobratymcy wymarli.

Czesław Miłosz głęboko rozumiał ten związek wygnańca z językiem

dzieciństwa. Język jest naszą świadomością, naszą tożsamością. Podkreślał
nie raz, że choć biegle zna i francuski, i angielski, poezje pisze wyłącznie po

polsku, jak to autoironicznie ujął w Piosence zamorskiej - „w jednym z mniej
znanych afrykańskich narzeczy". Ten jego imperatyw twórczy był wielkim
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darem dla literatury polskiej, ale znacznie opóźnił uznanie w Stanach jego
dzieła poetyckiego. Pierwszy wybór wierszy Miłosza w przekładzie na an
gielski, Selected Poems, ukazał się w nowojorskim wydawnictwie Seabury
Press dopiero w 1973 roku, czyli trzynaście lat po osiedleniu się w Kalifornii.
Przedtem skromną ich część autor zamieścił w przygotowanej przez siebie

antologii Postwar Polish Poetry.
Język jest moją prawdziwą ojczyzną - pisał. Przypominam sobie te słowa,
jadąc do New Haven, siedziby Uniwersytetu Yale, z jego nieocenioną dla
badaczy Beinecke Library, biblioteką rękopisów i rzadkich druków. Byłam jej
stypendystką, gdy przed trzydziestu laty przyszły pierwsze pudła z archiwami
Miłosza. Dzięki uprzejmości ówczesnego dyrektora zbiorów nowożytnych,
Yincenta Giroud, mogłam do nich sięgnąć w dniu ich przybycia. Przygotowy
wałam wtedy dla Instytutu Literackiego listy Zygmunta Hertza do Miłosza,
licząc w duchu na opracowanie do druku ich korespondencji, bo dopiero ten
dialog przyjaciół byłby dla czytelnika fascynujący. I choć wspólnie z Zofią
Hertzową odkryłyśmy w najróżniejszych zakamarkach domu w Maisons-Łaffitte dziesiątki niekiedy wielostronicowych listów od Miłosza, ich autor nie
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Wejście do Beinecke Library Uniwersytetu Yale w New Haven. Tam znajduje się większość
archiwów Czesława Miłosza, prawie w pełni uporządkowanych i skatalogowanych.
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miał ochoty na publikację. Odkładał to na bliżej niesprecyzowaną przyszłość.
Zgodnie z życzeniem, przesłano mu je wtedy do Berkeley. A teraz są tu.
Począwszy od tego roku obszerne archiwum Miłosza w Beinecke Library
jest już w dużej mierze skatalogowane; w pełni opracowanych jest siedem
serii. Można się z nimi zapoznać w Internecie. Znacznej pomocy w tym
zakresie udzielił Henryk Citko, pracownik naukowy Biblioteki Narodowej
w Warszawie, stypendysta Yale. Bez jego udziału pełniąca pieczę nad tymi
zbiorami Lisa Conathan nie poradziłaby sobie z tym piekielnie trudnym
zadaniem, choć z racji powierzonych jej obowiązków wzięła nawet uniwer
sytecki kurs języka polskiego. Odcyfrowywanie rękopisów Miłosza to rzecz
nie do pozazdroszczenia nawet dla polskiego badacza.
Gdy się spotykamy w Beinecke Library, Lisa jest tuż przed rozwiązaniem,
oczekuje swojego pierwszego dziecka. Sprawia wrażenie emocjonalnie za
angażowanej w archiwum Miłosza i zarzeka się, że nie będzie długo prze
bywać na urlopie macierzyńskim. Ma jeszcze wiele do uporządkowania.
Razem z jej szefem - kustoszem Kevinem Reppem rozmawiamy o planach
uczczenia przez Beinecke Library stulecia urodzin poety. Od goszczącej
mnie w New Haven Krystyny Iłłakowicz, lektorki języka polskiego na
slawistyce Yale wiem już, że kilkudniowa sesja naukowa poświęcona
dziełu i myśli Miłosza jest przewidziana na drugą połowę października
2011 roku. Krystyna jest jej współorganizatorką. Liczy w tej mierze na pomoc
Polskiego Instytutu Kulturalnego w Nowym Jorku i innych instytucji na
ukowo-badawczych. Tematem przewodnim sesji będzie Ameryka w poezji
i eseistyce noblisty. Według wstępnego planu przemówienie inauguracyjne
ma wygłosić Tomasz Venclova, wieloletni profesor Yale i przyjaciel Miło
sza, a w trakcie czterech paneli odbędą się dyskusje nad intelektualnym
dziedzictwem poety w Ameryce, historycznymi perspektywami jego idei,
jego związkami ze środowiskiem twórczym i akademickim w USA oraz
zagadnieniami translatorskimi jego dzieła. Przewiduje się ponadto wysta
wę rękopisów Miłosza ze zbiorów Beinecke Library, prezentację filmów
dokumentalnych mu poświęconych, a także spektakl teatralny w oparciu
o wybór jego poezji w inscenizacji lubelskiego Prowizorium, który swego
czasu w nowojorskiej LaMamie wzbudził zachwyt swoją wersją sceniczną
Ferdydurke Gombrowicza. W sumie do udziału w sesji Miłoszowskiej ma
zostać zaproszonych ponad dwadzieścioro badaczy z USA i z Polski, na
czele z nestorem slawistyki w Yale, profesorem Aleksandrem Schenkerem.
Po jego wystąpieniu wiele sobie obiecuję, bo nie dość, że Schenker był

120

RENATA GORCZYŃSKA

jednym z najbliższych przyjaciół Miłosza i znawców jego twórczości, to
na dodatek ma niebywały zmysł humoru.
Beinecke oferuje użytkownikom idealne warunki pracy. Można tu wnieść
swojego laptopa lub wypożyczyć go na miejscu, dostaje się do ręki ołówek
(pióra są zakazane) i fiszki. Po wypisaniu z komputera sygnatur teczek,
bibliotekarz przynosi je po krótkiej chwili. Badacz obcuje z oryginałami,
a nie - jak w wielu takich placówkach - z mikrofilmami.
Znowu, jak przed laty, zamawiam korespondencję Miłosza, teraz na
nowo opisaną i posegregowaną. Tym razem interesują mnie listy od za
przyjaźnionych z nim kobiet: Jeanne Hersch, Jadwigi Waszkiewicz („J.W."
z wiersza W Salem), Lillian Vallee. Mam szczęście, bo dopiero od 2010 roku
są dostępne dla badaczy, do tego czasu były zastrzeżone przez adresata.
Każdy z tych trzech zbiorów ma inną temperaturę emocjonalną. Listy Je
anne Hersch są, zgodnie z naturą i wykształceniem nadawczym, przede
wszystkim logicznymi wywodami, mądrymi radami filozofa. Nawiązana po
czterdziestu z górą latach łączność z dawną ukochaną z czasów wileńskich
obfituje z jej strony we wspomnienia. Tylko w wypadku Lillian Vallee w Be
inecke złożona jest korespondencja ich obojga. Dawna doktorantka stała
się powiernicą wielu trosk osobistych Miłosza w latach siedemdziesiątych.
To przejmująca lektura.
Oddalone o półtorej godziny jazdy od Nowego Jorku New Haven, z maje
statycznymi, neogotyckimi i neoklasycznymi budynkami uniwersyteckimi,
z mnóstwem zborów, przypominających jego protestanckie pochodzenie, to
nące w świeżej zieleni, na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie wymarzonego
miejsca do nauki. Ta sielanka jest jednak powierzchowna. W lokalnej gazecie
czytam, że od początku roku do 10 kwietnia zostało tam zamordowanych
jedenaście osób, najprawdopodobniej ofiar wojen narkotykowych. Sprawców
nie wykryto, choć w ciągu zaledwie tygodnia zastrzelono aż pięciu młodych
mężczyzn. Wzdłuż osi północ-południe rozciąga się tak zwany „przestępczy
korytarz", stale patrolowany przez policję. Sytuacja rzekomo nie zagraża
społeczności akademickiej, ale czy można żyć i uczyć się spokojnie w huku
strzelaniny? Władze uniwersyteckie zachęcają wykładowców do osiedlenia
się w New Haven na stałe, zamiast dojeżdżania z bezpieczniejszych miast,
oferując pożyczki hipoteczne na bardzo dogodnych warunkach. Liczą w ten
sposób na korzystne zmiany w strukturze demograficznej. Tymczasem nadal
istnieją tam dwa światy: świat kolorowej, głównie bezrobotnej biedoty i świat
przyszłych elit gospodarczo-politycznych, których prócz policji symbolicznie

KARTKI Z AMERYKI

121

strzeże buldog, oficjalna maskotka Uniwersytetu Yale, powielana na pod
koszulkach i kubkach.

Yale jest zasobny, bo czesne kosztuje tam fortunę, a jego bogaci absolwenci
często sporządzają zapisy testamentowe i przeznaczają hojne darowizny,
wspomagając swoją alma mater milionami dolarów zwolnionymi od podat
ków. Natomiast na większości uczelni amerykańskich wprowadzono za
prezydentury Busha nowy model funkcjonowania, zwany menedżerskim.
Według tej koncepcji mają one działać jak przedsiębiorstwa i przynosić zy
ski. W rezultacie wykładowcy są przeciążeni coraz większymi obowiązkami
dydaktycznymi, o uzyskanie tenure, czyli stałego etatu i związanych z tym
przywilejów pracowniczych można tylko marzyć. Na ograniczonym czasowo
kontrakcie nie ma co liczyć na przykład na ubezpieczenie zdrowotne. Zarzą
dy uczelni skąpią na czym się da, także na pomocach naukowych. Zajęcia
odbywają się w coraz liczniejszych grupach, ze szkodą dla studentów.
Zjawisko to szerzy się jak zaraza na tak szacownych uniwersytetach, jak
nowojorska Columbia czy NYU, nie wspominając o systemie uczelni miejskich
i stanowych. Toteż koledzy-profesorowie od Kalifornii po Massachusetts
powtarzają mi, że pieniądze to ma teraz uniwersytet stanowy Michigan
z siedzibą w Ann Arbor. Otrzymał właśnie znaczącą darowiznę od pewne
go polsko-amerykańskiego filantropa.
Miłosz był z tamtejszą slawistyką związany przez wiele lat. To właśnie
Michigan Slavic Publications wydało w 1976 roku (po polsku!) czterystustronicowy wybór jego wierszy, zatytułowany Utwory poetyckie; Poems. Rok
później poeta otrzymał honorowy doktorat Uniwersytetu Stanu Michigan.
Bywał tam wielokrotnie z odczytami i wieczorami autorskimi, współpraco
wał z tamtejszym periodykiem naukowym pod redakcją Ladislava Matejki.
W 1981 roku uczelnia uhonorowała Nobla dla Miłosza, wydając reprint Pieśni
niepodległej, jego okupacyjnej antologii wydanej w podziemiu. Teraz dostaję
wiadomość od tamtejszej slawistki, Marii Ostafin, że w drugiej połowie wrze
śnia 2011 roku w Ann Arbor także odbędzie się sesja naukowa w 100-lecie
urodzin Miłosza. Na razie udział w niej potwierdzili profesorowie: Robert
Pinsky i Robert Hass, obaj Poeci-Laureaci Stanów Zjednoczonych sprzed lat,
wyróżnieni wieloma nagrodami za twórczość własną i translatorską. Pamię
tam, jak ci dwaj - niepospolite umysły i pełni uroku osobistego ludzie pod
koniec 1980 roku pojawili się w domu Miłosza w Berkeley, proponując, że
wezmą się za przekłady jego poezji. Hass w typie brata-łaty, piewca natury,
Pinsky ascetyczny mózgowiec z dozą ironicznego humoru. Ich zdaniem, dwa
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istniejące wtedy tomiki wierszy Miłosza po angielsku jedynie sugerowały,
że ma się do czynienia z wielką poezją.
Tamten impuls okazał się, zwłaszcza dla Hassa, brzemienny w skutkach.
Odtąd kalifornijski poeta, znający rudymentarnie polski, strawił całe lata nad
tłumaczeniami wierszy Miłosza, najpierw w tandemie z PinskyTm, z pomocą
niżej podpisanej, potem współpracując z samym autorem. Właśnie jadę na

spotkanie z nim do Berkeley.
Najpierw jednak zatrzymuję się w Los Angeles. Chyba nigdy nie prze
konam się do tej metropolii, która właściwie nie jest miastem, lecz ciągiem
miejscowości połączonych wielopasmowymi autostradami - strzeżonymi
enklawami bogaczy i szeregami skromnych domostw zwykłych zjadaczy
chleba. Chodniki, zwłaszcza w porównaniu z Nowym Jorkiem, są niemal
bezludne, komunikacja publiczna w zaniku. Mieszkańcy tkwią w ruchomych
klatkach swoich samochodów, które natychmiast sygnalizują przynależność
do klasy społecznej. Na szosie wzdłuż Pacyfiku, na wysokości dzielnicy
gwiazd filmowych Malibu, w ciągu niespełna godziny mija mnie pędem
dziewięć modeli ferrari. Nad subkulturą południowej Kalifornii unosi się
wielki fantom Myszki Miki. Palmy wzbudzają podejrzenie drzew wyprodu
kowanych z plastyku. Czuję się tu jak ktoś, kto wbrew swojej woli znalazł się
na planie kiczowatego reality show. Zaraz każą mi tu klaskać i wyć na widok
nowego idola, jak rozhisteryzowanym nastolatkom przed Chinese Theater
w Hollywoodzie podczas promocji kolejnej szmiry telewizyjnej.
Spotykam się w greckiej restauracji z Robertem Faggenem, profesorem
McKenna College w Claremont pod Los Angeles. Ten literaturoznawca, autor
autobiografii Kena Keseya, autora Lotu nad kukułczym gniazdem, znawca dzieła
Roberta Frosta, w 1998 roku byl inicjatorem pamiętnego International Czesław
Miłosz Festioal na swojej uczelni, z udziałem poety z rodziną i dziesiątków
zaproszonych gości, w tym licznej reprezentacji polskich badaczy. Faggen
jest też założycielem The Miłosz Archioe and Institute.
Z późnym Miłoszem łączyła go zażyłość intelektualna i przyjaźń. Przepro
wadził z nim szereg rozmów, ogłaszanych w amerykańskich periodykach i był
edytorem tomu korespondencji Thomas Morton-Miłosz. I on również zamierza
uczcić w swoim college'u 100-lecie urodzin poety, ale ma zgryz z pewnymi
projektami. Nie bardzo ma ochotę się nad tym rozwodzić. Jest zresztą w stałym
kontakcie z Hassem, więc liczy, że wspólnie znajdą jakieś rozwiązanie. Zapowia
da, że jesienią 2011 roku w McKenna College odbędzie się sesja Miłoszowska.
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Lot do San Francisco trwa półtorej godziny samolotem zapchanym do
ostatniego miejsca. Pasażerowie wyglądają tak, jakby wsiedli prosto z pla
ży - w klapkach, szortach, z rakietami i deskami surfingowymi. Na północy
jest zimno, siąpi deszcz. Po kolejnej godzinie docieram do Berkeley. Nie byłam
tam od piętnastu lat. Późnym wieczorem objeżdżam otoczone wysokimi
wzgórzami miasto w towarzystwie Joan Bajsarowicz, dawnej sekretarki na
wydziale slawistyki Uniwersytetu Kalifornijskiego. Moja gospodyni, już na
emeryturze, opowiada, że większość wykładowców z czasów Miłosza albo
zmarła, albo przeniosła się na inne uczelnie. Studentów chętnych do uczenia
się literatury i języka polskiego jak na lekarstwo. Ze śmiechem wspomina,
że w sekretariacie wydziałowym przyjęło się przezwisko dla Miłosza: Lis.
Bo umiał się wykręcić od różnych nudnych obowiązków administracyjnych
i nigdy na przykład nie objął rotacyjnej funkcji dziekana.

Bob Hass wiezie mnie nazajutrz do swego domu letniego w Inverness. Mi
jamy stare miasteczka, przejeżdżamy przez półdzikie tereny. Droga wznosi
się i opada na porośniętych lasami wzgórzach. W trakcie jazdy wspomina,
jak jego agent literacki namówił go do zredagowania antologii wierszy we
selnych. Pokusa była zbyt wielka, by odmówić - zaliczka wynosiła 60 tysięcy
dolarów. Bob postanowił w ten sposób wyposażyć dwójkę z trojga swoich
dzieci, szykujących się właśnie do ślubu.
Ceremonie weselne to w Ameryce osobna historia. Często odbywają się
wedle indywidualnych scenariuszy, układanych z udziałem nowożeńców.
Okazało się, że propozycje epitalamiów w wyborze Hassa trafiły w punkt.
Antologia stała się bestsellerem, ale - co najbardziej zagadkowe - na weselach
z dodatkiem poetyckim najczęściej recytowanym wierszem jest podobno
erotyk Miłosza Po upadku z Nieobjętej ziemi, drugi w kolejności po otwiera
jącym tom wierszu Emily Dickinson. Nie mogłam się nadziwić. Miłosz na
weseliskach!
Pytam Hassa, jak teraz odbierają go młodzi czytelnicy w Ameryce. Miłosz
był tam zawsze ulubionym poetą innych poetów lub adeptów sztuki poetyc
kiej, a tych nie brakuje na kursach creatiue writing. W księgarniach akademic
kich znajduję nie tak wiele jego książek. Selected Poems 1931-2004 w wyborze
Hassa i ze wstępem Seamusa Heaneya są nawet przecenione o dwie trzecie
oryginalnej ceny. Edycją dzieł Miłosza zajmuje się teraz głównie HarperCollins, który przygotowuje reedycję w paperbacku (ponad siedemset pięćdziesiąt
stron!) wydanego w 2003 roku zbioru New and Collected Poems (1931-2001).

124

RENATA GORCZYŃSKA

Z głównych pozycji autorstwa Miłosza na rynku amerykańskim można
złożyć całą biblioteczkę, bo, począwszy od przekładu Zniewolonego umysłu,
jest ich ponad trzydzieści.

Wnętrze dawnego domu Miłoszów przy 978 Grizzly Peak Blvd. w Ber
keley. Nowy właściciel uhonorował swego poprzednika, ustawiając na
poczesnym miejscu regał z książkami Miłosza i jego fotografią.
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Mimo to Hass przyznaje, że zapał do poezji Miłosza wśród młodego poko
lenia, po pierwszym zachłyśnięciu się jej odmiennością, trochę stygnie. Poeta
zdumiewał Amerykanów wysokim diapazonem, zanurzeniem w historię,
stale obecnym planem metafizycznym, co było dla nich wyzwoleniem od
natrętnej nuty autobiograficznej w poezji rodzimej. Teraz jednak - mówi
Hass - młodych poetów bardziej pociągają eksperymenty lingwistyczne.
W kuchni jego letniego domu siedzimy przy masywnym stole. Od tematu
„Miłosz" nie sposób uciec. Już tyle lat minęło od czasu, gdy ślęczałam nad
przekładami filologicznymi tamtych wierszy. Bob i Robert Pinsky czasami
mnie zamęczali, domagając się maksymalnej precyzji, podsuwali dziesiątki
wariantów, kazali sobie czytać na głos poszczególne wersy, by zapamiętać ich
rysunek rytmiczny. Wgryzali się w każde słowo. Z wdzięcznością wspomi
nam tamte godziny wytężonej pracy, bo wiele się od nich obu nauczyłam.
Pod tym względem Hass okazuje się nadal nienasycony. I znowu, jak trzy
dzieści lat temu, prosi, żebym przeczytała głośno tym razem Wiersze ostatnie
Miłosza, które mu przywiozłam w upominku. By zaspokoić jego ciekawość,
tłumaczę a vista większość niedużego tomiku. Idzie mi topornie, bo z zasko
czenia. Musiałabym się mocno natrudzić, żeby naprawdę być mu pomocna.
Spróbuję to zrobić po powrocie do Polski, bo widzę, że to dla Hassa ważna
sprawa. Ten laureat Pulitzera za swoją poezję chciałby dokończyć pracę nad
przekładami wierszy Miłosza. W Invemess opowiada o ich sesjach roboczych,
odbywających się z reguły w niemal każdy poniedziałek, póki obaj mieszkali
po sąsiedzku. Po przeprowadzce Miłosza do Krakowa trzeba było pracować
nad przekładami za pośrednictwem Internetu.
Hass z dużym talentem naśladuje specyficzny akcent Miłosza po angiel
sku. Zamykając oczy, niemal słyszę nieobecnego od sześciu lat poetę. To
śmieszne i zarazem wzruszające. Pytam go, czy Uniwersytet Kalifornijski
zamierza uczcić 100-lecie urodzin Noblisty i dawnego profesora. Podsu
wam łatwy do realizacji projekt: maraton poezji Miłosza. W nowojorskim
Ogrodzie Botanicznym właśnie odbył się podobny maraton, na którym
odczytano wszystkie (ponad tysiąc dziewięćset utworów) wiersze Emily
Dickinson, a tłumy zwiedzały pieczołowicie odtworzony jej ogród, któ
rym poetka zajmowała się przez całe życie. Gdyby czytać wiersze Miłosza
na tle natury, trzeba by wynaleźć wielki las dębowy, a obok musiałaby
meandrować rzeka podobna do Niewiaży. Bob podchwytuje ten pomysł.
Wspomina o kolegach z innych ośrodków akademickich, którzy chcą uczcić
urodziny poety.

Gdy ustępują mgły, z okna rozpościera się widok na Zatokę San Francisco.

Wykuszowe okno w dawnym livingu Miłoszów, miejsce wielu medytacji poety nad pejzażem
północnej Kalifornii.
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Następnego dnia późnym popołudniem jedziemy zerknąć na dawny dom
Miłoszów przy 978 Grizzly Peak Boulevard. Ten dom zmienił właściciela. Został
nim pisarz i dziennikarz, nawiasem mówiąc przyjaciel Hassa, teraz przebywa
jący gdzieś w Azji. Powiadomiony mailem, zgodził się na moje odwiedziny.
Krętą ścieżką porośniętą sekwojami, z których skapują krople deszczu,
schodzimy do białego domostwa krytego papą, mijając zapuszczony teraz
domek ogrodnika, moje miejsce zamieszkania sprzed trzydziestu lat. Drzwi
otwiera nam chwilowy opiekun domu, sympatyczny doktorant. Prócz drzew
na zalesionej posesji wszystko wydaje mi się tu mniejsze, niż zapamiętałam.
Najpierw wchodzimy z Bobem do wysokiego na dwie kondygnacje livingu
z niemal nietkniętym zestawem mebli. Novum jest centralnie ustawiona pod
ścianą biblioteczka z dziełami Miłosza i jego fotografią, niczym podręczny
ołtarzyk postawiony mu w hołdzie przez następcę na włościach. Odnotowuję
tylko, że kanapa jest nowa, ale stoi w tym samym miejscu, co tamta, na
przeciwko rustykalnego kominka obłożonego nieoszlifowanymi kamieniami.
Z wykuszowego okna na wprost wejścia rozciąga się zamglony widok na
zatokę. Po lewej pokoik, w którym leżała Janka Miłoszowa, z wyjściem na

Tyły dawnego domu Miłoszów. Na posesję nadal przychodzą samy i jelenie, domagając się truskawek.
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niewielki taras. Tam wygrzewał się łowny kot, popielatobłękitny Tiny. Lubił
znosić domownikom upolowane węże. W głębi domu korytarz, prowadzący
do łazienki, a dalej - do narożnego gabinetu. W nim mnóstwo dawnych re
gałów, tylko książki już inne. Pod oknem duże biurko, jak kiedyś zawalone
papierami. Miłosza dzień powszedni w Berkeley zaczynał się od spaceru
ścieżką grzbietem wzgórz. Po śniadaniu zasiadał przy biurku, nigdy zresztą
nie zamykając się w gabinecie. Najbardziej lubił tę część dnia. Pisał poezje
zawsze w świetle dziennym. Około pierwszej przygotowywał lunch dla siebie
i chorej żony. Na prawo od saloniku znajduje się kuchnia z tymi samymi
sprzętami, teraz jeszcze bardziej staroświeckimi niż wtedy. Potem jeździł
na uczelnię albo do biblioteki uniwersyteckiej, robiąc po drodze niezbędne
sprawunki. Po wczesnej kolacji zabierał się w liuingu do czytania korespon
dencji. Po otrzymaniu Nobla dostawał paki listów z całego świata. W latach
osiemdziesiątych wiele podróżował po Stanach z wieczorami autorskimi.
Miał agentkę, która mu je organizowała. Miłosz śmiał się, że tyrała nim jak
koniem, ale w gruncie rzeczy lubił te spotkania, zwłaszcza w ośrodkach
akademickich. Czytanie wierszy na głos sprawiało mu przyjemność.
Po drewnianych schodach wspinam się na piętro. Na wysokości podestu
natykam się na kolejne zdjęcie Miłosza, po czym zaglądam do sypialni.
Teraz stoi w niej duże łoże przykryte białą narzutą, kiedyś - dwa wąskie
łóżka, z których jedno było zawalone książkami. Tu również wisi na ścianie
portret poety.
Obchodzę dom naokoło. Wymaga remontu. Postarzał się, jak my wszy
scy. Jego opiekun, żegnając nas, mówi, że nadal się tu karmi truskawkami
odwiedzające posesję samy i jelenie. Tak jak kiedyś robił to Miłosz. Nigdy
przedtem o tym jego zwyczaju nie słyszałam.
Ostatniego dnia pobytu w Berkeley idę do Dwinelle Hall, gdzie mieści się
slawistyka Uniwersytetu Kalifornijskiego. Do budynku dobudowano nowe
skrzydło. Trzydzieści lat temu, przez niecały rok, byłam tu zatrudniona na
etacie jako persona! assistant to Professor Miłosz. Spotykam się teraz z Davidem
Frickiem, jego następcą w katedrze literatur słowiańskich. Sesja wiosenna już
się skończyła, zaglądamy do opustoszałej czytelni naukowej, gdzie na pocze
snym miejscu wisi fotografia Noblisty, i do trzech pokoi, w których kolejno
mieściły się jego gabinety. Profesor Frick objął to stanowisko w 1983 roku, jest
przede wszystkim językoznawcą, zajmował się bylinami staroruskimi, ale od
lat pociąga go Wilno dawnych wieków jako ośrodek protestantyzmu. Daje
mi odbitkę swojej rozprawy o procesach, odtworzonych z XVII-wiecznych
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ksiąg urzędowych. Można więc powiedzieć, że w tym gmachu nadal unosi
się duch „Miasta bez imienia".
Zabiera mnie z kampusu Lillian Yallee, współautorka przekładów wierszy
w tomiku Bells in Winter, wydanych w 1978 roku. Jedziemy do jej domu
w Modesto w rolniczej części Kalifornii, na północo-wschód od San Francisco.
Lillian kilkakrotnie zmieniała temat swojej pracy doktorskiej, by w końcu, już
na innym uniwersytecie, podjąć intrygujący temat: dziecięce lektury Miłosza
i ich wpływ na jego twórczość poetycką, zwłaszcza na cykl Świat. Poema
naiwne. Spędziła wiele miesięcy w Wilnie, zbierając unikatowe materiały do
swej pracy. Reprodukuje w niej ryciny starych książek dla dzieci, które czy
tał mały Miłosz. Jest i Gucio zaczarowany, i doktor Muchołapski, późniejsi
bohaterowie jego wierszy.
Lillian, córka polskich dipisów, wywiezionych podczas okupacji na roboty
do Hamburga, urodziła się w Ameryce, i polski wyniosła z domu rodzinne-

Portret profesora Miłosza w bibliotece Wydziału slawistyki UC w Berkeley. Poeta
wykładał tam. ponad dwadzieścia lat.
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go. Doszlifowała go na studiach i w trakcie pobytu w Polsce na stypendium
Fullbrighta. Uczy teraz w miejscowym college'u, pisze wiersze i eseje, a także
felietony do lokalnej gazety o kalifornijskiej faunie i florze, chodzi z mło
dzieżą na długie wyprawy. Żywo interesuje się losem Indian kalifornijskich,
zaprzyjaźniła się ze starym poetą z lokalnego szczepu. Dowiaduję się od
niej, że właśnie w tym stanie istnieje najwięcej rezerwatów indiańskich, ale
ich mieszkańcy źle znoszą tę rzekomą autonomię. Częściej niż statystyczni
Kalifornijczycy stają się uzależnieni od narkotyków i alkoholu, masowo

zapadają na choroby zakaźne, dziesiątkuje ich gruźlica.
Nie wspomniałam Lillian, że zapoznałam się z jej korespondencją z Mi
łoszem, choć przecież nie zrobiłam nic zdrożnego. Nie mogę opędzić się
od myśli, że czytanie cudzych listów, nawet złożonych w archiwum, jest
przekroczeniem granicy prywatności. W Modesto dostaję od Lillian odbitkę
szkicu poświęconego poecie, fragment planowanej większej całości. Dużo
przytoczonych faktów pokrywa się z treścią tamtych listów. Lillian nie
ukrywa, że Miłosz był dla niej wymagającym, wręcz surowym mistrzem,
ale i fascynującym człowiekiem. Nad jej biurkiem wisi jego fotografia obok
facsimile kilku linijek z ostatniego do niej listu, nadanego z Krakowa. Na
reszcie ze słowami pochwały za rozważne wybory pisarskie i życiowe.
Właśnie otrzymuję wiadomość, że Lillian Vallee także została zaproszona
na sesję Miłoszowską w Ann Arbor. Będzie tam mówiła o wpływie lektur
dziecięcych na wyobraźnię poety.
Te projekty, będące w stadium tworzenia, nie wyczerpują bynajmniej listy
obchodów stulecia urodzin Czesława Miłosza w USA. Z całą pewnością PEN
Club poświęci mu wieczór w przyszłorocznym festiwalu, odbywającym się
w kwietniu pod hasłem World Voices. Na pewno uczci go Poetry Society of
America, na którego czele stoi Alice Quinn, miłośniczka jego sztuki poetyckiej.
Można się spodziewać, że Harvard nie pozostanie w tyle. Miłosz spędził tam
przecież na początku lat osiemdziesiątych cały rok akademicki, prowadząc
wykłady, zebrane następnie w tomie Świadek poezji. Dochodzą mnie też słu
chy o jeszcze niesprecyzowanych planach zorganizowania sesji naukowej na
temat jego twórczości w nowojorskim Queens College.
„Nie wybierałem Kalifornii. Była mi dana" - pisał Miłosz w jednym ze
swoich wierszy. On z kolei dał Kalifornii wiele swoich wspaniałych wierszy.
Stulecie jego urodzin będzie ważnym wydarzeniem w całych Stanach.
Renata Gorczyńska

Robert Hass

Dla Czesława Miłosza w Krakowie
*
Mgła na całe tygodnie odpełzła znad wybrzeża,
dając nam pochód jarzących się dni,
którym nie dałbyś wiary - ty, który zżymałeś się
tak elokwentnie na szare dni na Grizzly Peak chyba że nasuwały ci na myśl pokaz marionetek
zapamiętany w wierszach z miasta targowego na Litwie
zaraz po pierwszej wojnie. A tu masz więcej teatru:
łania jelenia mulaka wydała na świat dwoje młodych
kilka tygodni temu, tuż obok twojej pracowni
na kępie szczawiku, pod gałęziami sekwoi.
Zaglądając do twego domu tamtego wieczoru, ujrzałem,
choć zrazu nie mogłem pojąć, co widzę,
jelonka, mokrego i drżącego, niemal zwiniętego
w kulę w gąszczu leszczyny i ostrokrzewu.

* Wiersze pochodzą ze zbioru Time and Materials; Poems 1997-2005, HarperCollins Publishers,
Nowy Jork 2010; tłumaczenie na język polski i druk za zgodą Autora.

132

ROBERT HASS

Czytałem gdzieś, że łanie ukrywają młode
najlepiej jak mogą, a potem odchodzą, by poskubać trawę
i odzyskać siły. Nie wystarcza im sok
z liści, jeśli mają chronić swoje noworodki.
To defekt w inżynierii, wskutek czego przypadek
i terror wkraczają w świat. Podszedłem
do jelonka. Leżał bez ruchu, lekko drżąc,
z zamkniętymi oczami, pewnie spał. Schyliłem się,
żeby wciągnąć jego zapach. Prawie nic nie czułem.
Matka zlizała ślady cuchnącego porodu. Pamiętasz
ten fragment z Anakreonta? - kontekst,
naturalnie, był pewnie erotyczny: „...ją delikatnie
jak głodnego jelonka zostawionego w lesie
przez rogatą matkę, kruchego, drżącego z lęku".
To werset - będziesz lubił ten szczegół - odczytano
z papirusu, którym owinięto mumię kobiety,
podczas oględzin w kairskim muzeum w 1956 roku.
Pamiętam, jak pewna kobieta w Portland
zapytała, czy czytujesz Flannery O'Connor.
Zamrugałeś z ubolewaniem, pokręciłeś głową
i odparłeś: „Wie pani, nie zgadzam się z powieścią".
Myślę, że w tym samym sensie nie zgadzałeś się
z życiem, nigdy nie akceptowałeś okrucieństwa w porządku
rzeczy, medytując nad naszym wiekiem i Bogiem Potworem,
i nad zapachem traw latem w świecie,
czego nie da się nazwać lub spamiętać,
prócz tej chwili, kiedy w nich brodzimy.
I to mizerne ocalanie świata słowem. Cóż,
Drogi przyjacielu, stawiałeś opór. Nie byłeś niemy.
Mark mówi mi, że widział jelonki pasące się
z matką o zmroku. Objadały się twoimi różami widać więc, że bezpiecznie przetrwały noc
i żaden pies lub samochód jeszcze ich nie dopadł.

WIERSZE
z

Świat jako wola i przedstawienie
Kiedy byłem dzieckiem, mój ojciec co dzień rano albo w niektóre ranki, gdy miałem z dziesięć lat,
ojciec podawał matce lek o nazwie antabus,
powodujący wymioty, gdy się pije alkohol.
To były małe żółte pastylki. Miażdżył je
w szklance, rozpuszczał w wodzie, wręczał jej
szklankę i pilnie śledził, jak przełyka.
Było to w końcu lat czterdziestych, czasach
społecznego ładu, kiedy mężczyźni wstawali
i szli do pracy, zostawiając w domu kobiety z dziećmi.
Ojciec mrugał do mnie w stylu tamtych lat.
Bacznie ją obserwował, żeby „nie zrobiła
kawału" lub „ nie próbowała odstawić numeru" takiej
przebiegłej parze jak my dwaj. Słyszę te zwroty
w starych filmach i wtedy myślami cofam się w czasie.
Ojciec ubijał lekarstwo na proszek, bo
pastylki można było ukryć pod językiem
i później wypluć. Powód, dla którego ten rytuał
odbywał się wcześnie rano - tłumaczył mi,
i wiedziałem, że mówi prawdę - był taki, że mama,
jeśli tylko zechciała, mogła się zmusić do wymiotów,
trzeba więc było mieć ją stale na oku, aż organizm
wchłonie lek. Trudno odtworzyć w wersach
rytm tamtej czynności. Ojciec kruszył w szklance
dwie pastylki na proszek, dolewał wody,
podawał matce i śledził, jak piła.
W mojej pamięci ma na sobie garnitur, szary
w jodełkę, i białą koszulę uprasowaną przez nią.
W niektóre ranki, jak w komiksach, jakie czytaliśmy,
kiedy Dagwood wychodził wcześniej, żeby udobruchać
pana Dithersa, zostawiając Blondie ze skórkami
od grzanek i żółtymi strumyczkami żółtka,
żeby sprzątnęła ze stołu przed pójściem na zakupy to, co w komiksie nazywano zakupowym szaleństwem -
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wspólnie z Trixie, najbliższą sąsiadką, mój ojciec
łapał wcześnie rano autobus, obowiązek
czuwania powierzając mnie. „Pilnuj mamy, wspólniku".
Czy znasz ten fragment z Eneidy? Mężczyzna
który uchodzi z płonącego miasta z ojcem
na plecach, trzymając za rękę synka.
Stara się przedrzeć przez płonące arrasy,
trzaskające kolumny, podczas gdy ślepy wieszczek
z uniesionymi rękami zawodzi z głębi komnaty:
Wielka Troja upada. Już nie ma wielkiej Troi.
Bezwładna w swym szlafroku, skruszona, potulna,
matka przy stole kuchennym krztusiła się i piła,
piła i się krztusiła. Dostajemy naszą pierwszą ideę moralną
o świecie - o sprawiedliwości i władzy,
o płci i o porządku rzeczy - skądś, skądś tam.

Robert Hass
przełożyła Renata Gorczyńska
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Pisarz świadomy swojego słowa.
Uwagi o dziennikach Edwarda Stachury
Czytelnicy Stachury po raz pierwszy mieli okazję zapoznać się z wyborem

z jego notatników już przy okazji wydania tzw. dżinsowego, czyli w 1982
roku. Wtedy to w piątym tomie zamieszczono je pod tytułem nadanym

przez wydawcę: Miłość czyli życie, śmierć i zmartwychwstanie Michała Kątnego
zaśpiewana, wypłakana i w niebo wzięta przez edwarda Stachurę. Wybór obejmo
wał lata 1966-1976, co wskazuje na to, iż edytorzy nie dysponowali wtedy
całością materiału.

W 1987 roku zainteresowanie Stachurą wchodziło w okres kulminacji,
wtedy to w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

zorganizowano wystawę poświęconą życiu i twórczości Edwarda Stachu
ry. Z tej okazji jeden z jego notatników wydano w postaci faksymilowej.

Dla porządku wypada zaznaczyć, iż z niewiadomych przyczyn wybra
no zeszyt chyba najmniej ciekawy i (w porównaniu z innymi) zapisany

w stosunkowo niewielkim stopniu. Od czasu wystawy nie podejmowano
prób wydania wspomnianych brulionów. Fragmenty niepublikowanych
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zapisków pojawiały się w książkach literaturoznawczych oraz w jedynej
jak dotąd biografii pisarza.
Przez wiele lat, w literaturze przedmiotu, pojawiały się dość mgliste
informacje dotyczące liczby zeszytów, które się zachowały. Najczęściej
padało określenie - „kilkanaście". Czasem mówiono o liczbie osiemnastu.
Prawdopodobnie dlatego, iż były one, wraz z luźnymi kartami, rozmiesz
czone w osiemnastu obszernych teczkach. Dziś, po należytym opracowa
niu wszystkich dokumentów przez pracowników Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza w Warszawie, dość jednoznacznie można stwierdzić,
iż samych zeszytów zachowało się dwadzieścia siedem. Dodatkowe dwa
znajdują się w rękach rodziny.

Pierwsze zapiski
Wśród literackiej publiczności Stachury panuje powszechne przekonanie,
iż rozpoczął on notowanie w zeszytach w 1966 roku. Pogląd ten opiera się
zapewne na informacji zawartej w monografii autorstwa Mariana Buchowskiego pt. Stachura. Biografia i legenda. Oto odpowiedni fragment:
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„(■•■) w okolicach roku 1966, Stachura zaczyna prowadzić rodzaj dziennika,
który potem Krzysztof Rutkowski nazwał w przedmowie do pięciotomowego
wydania (...) «zeszytami podróżnymi»". Ponadto, inny badacz - Waldemar
Szyngwelski w Kalendarium życia i twórczości Edwarda Stachury pod datą
18 maja 1966 podaje m.in.:
„Od drugiej połowy 1966 roku, prawdopodobnie za namową Leopolda
Buczkowskiego, zaczyna Stachura prowadzić dziennik, niekiedy bardziej
przypominający notatnik, szkicownik lub pamiętnik wydarzeń biograficz
nych oraz literackich pomysłów (...). Ustalenie dokładnej daty powstania
pierwszych notatek wydaje się niemożliwe, ponieważ nie są one sygnowane
informacjami określającymi czas i okoliczności zapisu".
Warto zatrzymać się na dłużej przy powtarzającym się roku 1966, który
przyjmowany jest za czas powstania pierwszych zapisów i Buczkowskim
jako osobie, której podpowiedzi miały być katalizatorem powstania raptu
larzowych zapisów.
Stanowisko badaczy, iż to Leopold Buczkowski namówił Stachurę do pro
wadzenia notatników, najprawdopodobniej ma swoje źródło w wypowiedzi
samego Buczkowskiego:
„(...) Stachura to był utalentowany człowiek, on by jeszcze dużo rzeczy
napisał. Jaki interesujący jest ten raptularz z piątego tomu, te zapiski amery
kańskie. To ja mu doradziłem, żeby prowadził taki raptularz (...)".
Dziś trudno ustalić, jak było w rzeczywistości. W Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza w Warszawie przechowywana jest spuścizna Leopolda
Buczkowskiego, która mogłaby rzucić światło na kwestię początków znajo
mości obu pisarzy. Jednakże w dziennikach Buczkowskiego nie pojawiają się
zapisy, które odnosiłyby się do znajomości z Edwardem Stachurą. W spuściźnie, o której mowa zachował się jeden jedyny list Stachury do Buczkowskiego,
ale nie został opatrzony datą. Niestety na podstawie treści trudno byłoby ją
ustalić. List nie jest długi, więc pozwolę sobie zacytować go w całości:
„Dostałem gdzieś tę odznakę i pomyślałem ofiarować ją Panu, po tym, co
opowiadał mi Pan o Pańskim Przyjacielu Leningradczyku.
Ściskam rękę
Edward Stachura
Nie będzie mnie dosyć długo i pozwolę sobie życzyć Drogiemu Panu wszyst
kiego najlepszego: zdrowia, spokoju i nietęgich mrozów.
Tego ostatniego życzę i sobie".
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Bardziej skomplikowaną, lecz nie niemożliwą, sprawą jest ustalenie daty
pierwszych raptularzowych zapisów. W przytaczanym powyżej fragmencie
książki Waldemara Szyngwelskiego pojawia się informacja, iż Stachura roz
począł prowadzenie zeszytów w drugiej połowie 1966 roku.
Pierwszy datowany zapis z notatnika Stachury pochodzi z 7 maja 1966 roku,
a więc pierwszej, a nie drugiej połowy roku. Trudno zaprzeczyć konkluzji
autora kalendarium, iż ustalenie dokładnej daty powstania pierwszych zapi
sów nie jest łatwe, ponieważ wpisy w pierwszym zeszycie nie zawierają dat,
(ta, która jest przytaczana powyżej pochodzi z innego zeszytu). Przypusz
czenie, iż rzeczywiście jest to pierwszy zeszyt, można wysnuć na podstawie
zawartych w nim informacji i aluzji do wydarzeń zewnętrznych. W notatniku
tym pojawiają się fragmenty, które pozwalają sądzić, iż pierwsze zapisy po
wstały jednak przed 1966 rokiem. Analizując je pod kątem powtarzalności
motywów czy fragmentów tekstu niejednokrotnie odnaleźć możemy takie,
które później znalazły się w innych, wczesnych opowiadaniach. Na kilku

Rękopisy ze zbiorów Muzeum Literatury.
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początkowych kartach notatnika, między różnymi wpisami, są i takie, które
sugerują, iż pochodzą one z okresu dużo wcześniejszego, niż mogłoby się
wydawać, bo jeszcze z czasów szkoły w Gdyni.
Oto odpowiedni fragment:
„Śpię od kilku dni w wagonach na bocznicy, w I klasie, gdzie są siedzenia z ma

terii, a nie z desek. Do wieczora siedzę w szkole, która jest wielka i przepiękna
i gdzie jest ciepło. Odrabiam lekcje, i potem wyciągam ten zeszyt mój najbliższy
i piszę. Śpię od kilku dni w wagonach na bocznicy. Przyszła mi ta myśl kilka
dni temu właśnie, kiedy wyszedłem ze szkoły i chodziłem nad morzem długi
czas, a potem koło portu, a potem po torach na bocznice mnie zaniosło (...). Mam
19 lat, w sierpniu skończyłem 19 lat, cztery miesiące temu (...)".
Zasadności powyższych dociekań przydaje fakt, iż brulionowe zapisy od
najdują potwierdzenie w biografii Edwarda Stachury. Musiał on przenieść
się ze szkoły w Ciechocinku do Gdyni (był uczniem jedenastej klasy). Wspo
mina brat Stachury, Ryszard: „Przyjechał do mnie. Wiem, że miał kłopoty
w Ciechocinku, był nawet zawieszony w prawach ucznia i musiał zmienić
szkołę. Szczegółów nie znam, ale tak najogólniej, to aroganckość i krnąbr
ność, wagary, karty, papierosy... Przeniósł się więc do Gdyni, załatwiłem
mu tu internat".

Treść zapisków świadczy o tym, iż pełniły one rolę terapeutyczną, z cze
go zdawał sobie sprawę także piszący. Warto także przy tej okazji zwrócić
uwagę na kreacyjne zabiegi młodego Stachury, które mogą być pewnymi
poszlakami, ważnymi w procesie ustalania datowania pierwszych zapisków.
Wszędzie tam, gdzie w notatniku występowało słowo „szkoła", „w szkole"
zostało ono zamienione na: „robota", „w robocie", natomiast wiek zapisują
cego -19 lat - zmienił się na - 23 lata. W 1956 roku Stachura miał dokładnie
19 lat.
Na podstawie odniesień do wydarzeń opisanych w raptularzu z dużym
prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż zdanie z pierwszego zeszytu
Stachury zostało zapisane w 1956 lub 1957 roku, czyli w czasie lub tuż po
tym, jak uczęszczał do liceum w Gdyni.

Notatniki, czyli co?
Zwracając uwagę na terminologię, jakiej używa się w odniesieniu do ze
szytów Stachury nietrudno spostrzec, iż nie jest ona precyzyjna. Czy status
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genologiczny tych zapisków jest tak trudny do ustalenia, czy to piszący o nich
pozwalają sobie na daleko posuniętą dowolność?
W rozważaniach dotyczących genologicznego statusu zapisków Stachury
nie może zabraknąć pewnej istotnej kwestii. Chodzi o ich niejednorodność.
W notatkach, o których mowa widoczna jest wyraźna cezura, którą jest rok
1977. Do tego roku zapisy w zeszytach mają charakter notatnikowy, brulio
nowy, sylwiczny. Zapiski, które Stachura prowadził, z dużym prawdopo
dobieństwem już od 1956 roku, swoim charakterem przypominają zapisy
dziennikowe, jednak dziennikami nie są. Określenie dziennik nie jest tu zbyt
fortunne, ponieważ jego forma zakłada pisanie z dnia na dzień, a w przypad
ku zeszytów Stachury nie możemy mówić o takiej konsekwencji. Do tego,
że autor Siekierezady nie notował systematycznie, dołączyć możemy fakt, iż
równocześnie notował w kilku zeszytach (i luźnych kartkach). Natomiast
w roku 1979 (od maja do lipca) Stachura prowadził zapiski, o których bez
wahania można powiedzieć, iż składają się na dziennik. Są one regularne,
konsekwentne i pozbawione wszystkich dodatków, wtrętów, które przyda
wały notatnikom charakteru sylwy. Dziennik ten, pod tytułem Pogodzić się
ze światem, prowadzony przez pisarza pod koniec życia, ukazał się po jego
śmierci na łamach „Twórczości" (1980 nr 1), a później przedrukowany został
w wydaniu „dżinsowym".

W powyższych dociekaniach chodzi o stwierdzenie faktu, iż Stachura nie
zaprzestał prowadzenia zapisków kilka miesięcy przed końcem życia, jednak
zmienił ich charakter. Zatem na postawione pytanie: z czym, w przypadku
zeszytów Stachury, mamy do czynienia, odpowiedź nie będzie jednoznacz
na. Większość zeszytów, to silva rerum, ale o części zapisków śmiało można
powiedzieć, iż są regularnym, przemyślanym i pisanym z myślą o publikacji
dziennikiem.

Zawartość zeszytów
Jako pierwszy na notatniki Stachury (i ich literacki potencjał) zwrócił
uwagę Krzysztof Rutkowski. W nocie redakcyjnej do piątego tomu Poezji
i prozy zauważył:
„Edward Stachura nie rozstawał się przez wiele lat z brulionami, w których
notował wszystko, co uznawał za godne notowania, do których wklejał wy
cinki z gazet, wkładał pocztówki i listy, luźne kartki, wizytówki, zaproszę-
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nia, serwetki, rachunki z restauracji, barów i innych instytucji użyteczności
publicznej, liście z drzew oraz trawy z pól. Zachowało się kilkanaście takich
brulionów. Nazwałem je zeszytami podróżnymi".
Po wzmiance w wydaniu „dżinsowym" szersza publiczność dowiedziała
się o istnieniu zeszytów, które zaczęły budzić coraz większe zainteresowanie.
Ciekawość czytelniczą podsyciło zamieszczenie we wspomnianej edycji kilkudziesięciostronicowego wyboru z tych brulionów. Jednak to, co wówczas
czytelnikom udostępniono jedynie rozbudziło czytelniczy apetyt i zrodziło

wiele pytań. Zatem, cóż takiego jest w środku?
W zeszytach pisarza, które przetrwały próbę czasu, znajdą się opisy odwie
dzanych miejsc, odbicia stanu ducha, informacje o wschodach i zachodach
słońca i księżyca, informacje o sile wiatru, publikowane i niepublikowane
utwory pisarza, pomysły na powieści, opowiadania, wiersze, scenariusze
filmowe, plany na następne dni, listy dłużników, kolejność piosenek w jakiej
miały być śpiewane na recitalach. Cytowane są także fragmenty z listów,
które otrzymywał. Listy spraw do załatwienia po powrocie z krótszych lub
dłuższych wyjazdów. Wiele miejsca poświęca pisarz relacjom ze spotkań
z ludźmi: tymi znanymi oraz tymi anonimowymi. Wynotowuje także frag
menty z aktualnie czytanych książek. Wycięte z gazet i wklejone artykuły
na różne tematy (np. Tajemnice rysunków w Andach, Wielkie żarcie, jako brak
instynktu samozachowawczego czy Coraz zimniej na Ziemi). Są to proste szkice
budynków, czy budowli, na jakie trafiał podczas wędrówek, plany sytuacyj
ne. Znaczną część zeszytów, szczególnie tych pierwszych, zajmują notatki,
które później były przez pisarza wykorzystywane w twórczości: zasłyszane
dialogi, scenki z przedmieść i autobusów, napisy z murów, tablic informa
cyjnych. Warto zaznaczyć, iż Stachura konsekwentnie i na wszystkich polach
swej literackiej aktywności milczał na tematy polityczne. Czytelnik, który
w opublikowanych dotąd książkach nie odnalazł tego typu odniesień, także
i tu ich nie odnajdzie wcale lub w formie szczątkowej.
Dzienniki Stachury są także doskonałym świadkiem kreacyjnego charakteru
jego literatury. Oto fragment dziennika z 1 czerwca 1972 roku:
„Jeśli ja powiem, że pętla tramwajowa nr 45 w Zgierzu, kursującego mię
dzy tymże a Łodzią Fabryczną bardzo mi się spodobała i w jakiś sposób to
rozgłoszę, na przykład ogłoszę to drukiem w znanej prasie literackiej, to
wiem, że wkrótce albo trochę później albo za parę lat albo za 50 lat albo za
sto - zawsze znajdzie się paru ciekawych, ciekawych ludzi i ciekawych świata
(...) którzy tu przyjadą, na pętlę tramwaju nr 45 w Zgierzu".
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Kreacja, o której mowa powyżej była w pełni świadoma, choć pisarz - jak
się później okazało - jej recepcyjnych i społecznych efektów nie zdołał do
końca przewidzieć, a tym więcej opanować.
Nie można powiedzieć, że zeszyty pisarza stanowią całość jednorodną.
Na przestrzeni lat zmieniał się charakter pisma Stachury, ewoluował styl,
zmieniała się tematyka podejmowanych spraw. Zapiski te przechodziły także
przemianę genologiczną. W miarę upływu lat coraz więcej miejsca zajmują
opisy własnych przeżyć i przemyśleń. Coraz mniej miejsca poświęca się na
impulsy dochodzące z zewnątrz. Pod sam koniec życia Stachura prowadził
regularny dziennik, w którym bardzo dobrze widoczne jest sukcesywne
wycofywanie. Wyniszczony chorobą, przeżyciami z tym związanymi
i wypadkiem pod Bednarami, pisarz stara się zrozumieć to, co się z nim
stało. Podejmuje heroiczną próbę powrotu do świata. Zamieszkuje z matką
i poprzez zwykłe, codzienne czynności chce przystosować się do zastanych
okoliczności. Niestety próba nie zostaje uwieńczona sukcesem.

Zostały zeszyty, stół i krzesło
Charakter zapisków, którym w większości bliżej do sylwy niż regularne
go dziennika, determinowany był przede wszystkim tym, iż powstawały
w ruchu: w pociągu, autobusie, na statku, na lotnisku, w miastach i miastecz
kach, tak jak i na polskich i obcych bezdrożach, ale nie tylko. Po wpisach
łatwo zauważyć, że część zapisów powstała w mieszkaniu Stachury, przy
stole z wielką szufladą, w której przechowywał listy i zdjęcia. Stół i krzesło
przetrwało. Dalej stoją w mieszkaniu przy Rębkowskiej. Jednak szuflada
jest pusta. Pisarz pod koniec życia spalił zdjęcia i kierowane do siebie listy
(oprócz tych, które wysłał do siebie sam), potwierdzałaby to jedna z ostatnich
notatek w dzienniku Stachury:
„Niedziela, 8 lipca [1979]. Byłem, chyba jak każdy człowiek, światem samym
w sobie i kiedy było mi źle, chowałem się w sobie, miałem w sobie schronie
nie. Teraz nie mam tego schronienia. Nie mam własnego, swojskiego świata.
Jestem cały odkryty, odsłonięty, nagi, wystawiony na razy. Człowiek-nikt
zniknął (...). Ale jakby zniknął też ten, któremu człowiek nikt podyktował
dwa teksty: Fabuła rasa i Oto. Niejaki Edward Stachura, który sam siebie
zanegował. Który między innymi spalił setki listów i setki swoich fotografii,
i wyrzucił notesy z adresami, i rozdał wszystko, co miał (...)".
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Dziennikowe zapisy obejmują cały okres literackiej aktywności Stachury.
Próżno w nich szukać odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak na pewno
przybliżą do odpowiedzi na pytanie zasadnicze: co wpłynęło na przebieg
zdarzeń, który miał tragiczny finał 24 lipca 1979 w mieszkaniu przy ulicy
Rębkowskiej w Warszawie. Tylko albo aż tyle.

Dariusz Pachocki

1 septembre - 31 octobre 2010
GALERIE ESPACE SAINT GERMAIN
7, rue Guenśgaud, 75006 PARIS „ Tel. 33 (0)1 53 10 81 12 _ email: espacesaintgermain@gmail.com

Janusz Styczeń

Dziewczyna między drzewem a drogą
dziewczyna stoi w odległości kilku metrów od drzewa,
dziewczyna jest młoda i patrzy z dystansem na jesień,
bardzo jej daleko do jesieni życia,
jesień jest jeszcze ciepła, ale drzewo
już nie ma liści,
dziewczyna lubi taką ciepłą jesień, woli ją
od jesieni przechodzącej w zimę,
droga biegnie o wiele niżej,
dziewczyna nie chce patrzeć na drogę, jeżdżą nią
samochody, rzadko, ale jeżdżą, szybko pędzą,
dziewczyna patrzy gdzieś w przestrzeń,
jakby kogoś oczekiwała,
jakby na coś czekała,
na jakieś wydarzenie, na jakiś cud,
jakby czekała na samą siebie,
to dobrze że za jej plecami jest drzewo,
jakby drzewo stanowiło jakąś gwarancję,
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gałęzie, mimo że nieruchome, jakby chciały ją pochwycić,
jakby nie chciały, żeby ona skoczyła w przepaść,
ona wyczuwa to nawet nie obracając się ku drzewu,
dziewczyna nie wie, co wybrać, i nieruchomieje,
jakby chciała być tak nieruchoma jak drzewo,
jakby chciała, żeby Czas tak znieruchomiał

Kredka do ust
skoro idziesz w tamtą stronę, mówi kobieta,
to pójdę z tobą,
mężczyzna przystaje, ale się waha,
jakby myślał, że ma wybór,
jakby dziwił się, skąd kobieta pojawiła się
tak nagle,
jakby wyszła z któregoś zakrętu,
ale z którego zakrętu, mężczyzna nie pamięta,
czy kobieta kiedykolwiek była jego koleżanką,
mężczyzna nie może sobie przypomnieć,
twoje usta są umalowane na tak mocną czerwień,
mówi mężczyzna z nagłą zuchwałością,
jakby chciały być ustami wampira,
jakby mężczyzna chciał, żeby kobieta się odczepiła,

żeby się obraziła,
żeby okazała się prawdziwą damą,
przekonaj się, mówi kobieta,
usta kobiety są lekko rozchylone,
mężczyzna widzi jej zęby, ale te zęby są równe,
to nie są zęby wampira,
wampirem jest jej dusza,
nie chcę się przekonać, mówi mężczyzna,
widzi, że kobieta jest zaskoczona tym,
że on domyślił się jej okrutnych pragnień,
kobieta tak się uśmiecha, jakby mówiła,
że nie będzie ścierała kredki z ust,
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i nie zastąpi kredki gwałtownej
kredką łagodną,
mężczyzna się zastanawia, kobieta na pewno
będzie szła obok niego, jakby nigdy nic,
jak znajoma, jak koleżanka,
uśpi go zwykłą rozmową,
właśnie mówi, jakby mówiła do kolegi,
ciągle jestem spóźniona,
ja też jestem spóźniony, odpowiada mężczyzna,
jakby naprawdę był tylko kolegą,
jakby podejmował grę zapominając,
że to nie gra, że to nie sen,
że to naprawdę horror

Jeszcze przy jednym stoliku
mężczyzna i kobieta siedzą w kawiarni,
przedziela ich stolik,
nie usiłują zbliżyć do siebie rąk,
nic nie mówią, wpatrują się nie w siebie,
każde z nich wpatruje się nieruchomo w inny punkt,
jakby każde z nich dostrzegało inną tajemnicę,
oboje postanowili być czujni, by ich odmienne tajemnice
nie pomieszały się, nie nałożyły się na siebie,
nie utożsamiły się,
każde z nich chce utrzymać kontakt ze swoją tajemnicą,
i nie odstąpić od tego kontaktu ani na krok,
oboje, mężczyzna i kobieta, postanowili trwać
w tej kawiarni, przy tym samym stoliku,
jakby cała przeszłość ich związku była takim stolikiem,
są jak dwa posągi, Apollo i Wenus, posągi nie uszkodzone,
zupełnie całe,
posągi, które już dawno przeżyły same siebie
Janusz Styczeń

Grzegorz Kwiatkowski

sprawcy
zabili im dziecko
ale mieli wciąż swoje ciała

zdjęli z siebie ubrania
i zaczęli się kochać

będą mieć nowe dziecko
mocno w to wierzą
ich ruchy są rytmiczne
są czystą energią
ich ruchy są rytmiczne
są czystym spalaniem

Alfa i Omega
Dieter i Uve
sprawcy pogrzebów i wojen
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lekcja estetyki w zajezdni tramwajowej
i
pasażerów poproszono o opuszczenie pojazdu
nie wysiadł
po godzinie usunięto awarię
II
było tam wielu mu podobnych
za wielką przeszkloną szybą zachodzące słońce
byli spokojni
wrócili do swych małych czynności
było im dobrze

urodzić II
chcieli być jak najdalej od płacenia podatków
powtórnego wyrabiania paszportów i dowodów
i odszraniania okien na mrozie

i byli od tego możliwie jak najdalej
ale coś im umknęło:
tak naprawdę nie poznali innych
i nie widzieli co jest dla innych ważne
któryś z nich opisał kiedyś szyderczo i ironicznie radość kobiety
wypłacającej z bankomatu lśniący lekko twardawy dwustuzłotowy banknot

powinni się nie urodzić

powinni się nie urodzić
Grzegorz Kwiatkowski

Patryk Czarkowski
* * *

Kraków.
piwnice Domu Śląskiego patrzyłem jak przemawiają ściany
jak wyryte słowa
nie znają abstrakcji.

później - Drożdż i jego Między
pokój sztucznego światła
zagadki i lęku.
przecież tego nie można porównać.
Ja
przeszyty każdą literą
przeszyty każdą literą
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Ty. Całość
kiedy jesteś mi taka ciepła
że nie umiem ogrzać
Twoich stóp

widzę
pełne krwi ruchliwe serce,
bose wróble.
trumnę z ciałem matki
do którego nie podszedłem

* * *
jest granica nazwy
jak śmierć.

stąd nie ma odwrotu

* * *
widzę jak stoi nad przepaścią
odwraca się
od tego co zostaje. gdzie jestem
ale już porzucony.

myślę o tej linii

Patryk Czarkowski

NAGRODA IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO

Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego, ustanowiona w 1996 roku przez
władze Torunia i Getyngi, jest jedyną polsko-niemiecką nagrodą literacką,
przyznawaną za wybitne osiągnięcia pisarzom, tłumaczom, krytykom, edy
torom bądź publicystom polskim i niemieckim, „których słowo tworzy ideały
i wartości, łącząc ludzi, społeczeństwa i narody w rozmowie". Jej patronem
jest urodzony w Toruniu potomek niemiecko-szwedzkiej rodziny, filolog, ję
zykoznawca, bibliograf, leksykograf, tłumacz, edytor i pedagog Samuel Bogu
mił Linde (1771-1847), autor wielotomowej bibliografii pt. Bibliotheka Polonica
oraz monumentalnego, wydawanego w latach 1807-1814 sześciotomowego
Słownika Języka Polskiego, który pod względem bogactwa materiału nie miał
sobie równych w ówczesnej Europie i służył za wzór dla innych słowników
języków słowiańskich; chętnie korzystał z niego Adam Mickiewicz.
Pierwszymi laureatami Nagrody Lindego byli Wisława Szymborska i Gun
ter Grass, w następnych latach dostali ją m.in. Zbigniew Herbert i Karl Dede
cius (1997), Tadeusz Różewicz i Siegfried Lenz (1998), Ryszard Kapuściński
i Christa Wolf (1999), Hanna Krall i Marcel Reich-Ranicki (2000), Jan Józef
Szczepański i Henryk Bereska (2001), Paweł Huelle i Hans Joachim Schadlich
(2005), Sławomir Mrożek i Tankred Dorst (2006), Ewa Lipska i Sarah Kirsch
(2007), Adam Zagajewski i Durs Grunbein (2009), a w tym roku Adam Krze
miński i Karl Schlógel. Nagroda wręczana jest co roku, jesienią, na zmianę

raz w Toruniu, raz w Getyndze.

Noty o autorach
Stefan Chwin, ur. 1949 w Gdańsku; powieściopisarz, historyk literatury, eseista; laureat m.in.
Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody im. Andreasa Gryphiusa; profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Filologicznym; opublikował m.in. powieści: Ludzie-skorpiony (1984), Krótka historia pewnego żartu (1991), Hanemann (1995), Esther (1999), Dolina Radości
(2006); dwa tomy dzienników: Kartki z dziennika (2004) oraz Dziennik dla dorosłych (2008), szkice
krytyczne Bez autorytetu (1981, wspólnie ze Stanisławem Rośkiem), studium Literatura i zdrada
(1993), zbiór esejów literaturoznawczych Romantyczna przestrzeń wyobraźni (1998); ostatnio ukazał
się esej Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (2010). Mieszka w Gdańsku.
Patryk Czarkowski, ur. 1982 w Krakowie; absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
prezentowane wiersze są jego debiutem poetyckim. Mieszka w Krakowie.

Michał Głowiński, ur. 1934 w Pruszkowie; historyk i teoretyk literatury polskiej, prozaik, pro
fesor IBL PAN; opublikował m.in. Powieść młodopolską (1969), monografie o Tuwimie, Leśmianie,
Gombrowiczu: Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka (1962), Zaświat przedstawiony. Szkice
o poezji Bolesława Leśmiana (1981), Gombrowicz a nadliteratura (2002), studia analizujące język
propagandy komunistycznej: Marcowe gadanie (1991), Czarne sezony (1998), Peereliada (1993), Mowa
w stanie oblężenia (1996), Końcówka (1999), cykl wspomnieniowy: Czarne sezony (1998), Magdalenka
z razowego chleba (2001), Historia jednej topoli i inne opowieści (2003), Kładka nad czasem. Obrazki
z Miasteczka (1006), Fabuły przerwane. Małe szkice (2008); ostatnio ukazały się Kręgi obcości (2010),
(patrz: „Kwartalnik Artystyczny" 2010 nr 2); laureat nagród, między innymi: im. Kazimierza
Wyki (2002), im. Herdera (2004). Mieszka w Warszawie.
Renata Gorczyńska, ur.1943 w Warszawie; eseistka, dziennikarka, tłumaczka; w latach 1975-1993
mieszkała w Stanach Zjednoczonych i we Francji; od 1980 roku przez cztery lata była sekretarzem
osobistym Czesława Miłosza; książka jej rozmów z Poetą, Podróżny świata. Komentarze ukazała
się po raz pierwszy w 1983 roku w Nowym Jorku; tłumaczka wierszy Miłosza, przez szereg
lat współpracowała z paryską „Kulturą" (jest laureatką Nagrody Literackiej im. Zygmunta
Hertza); za przygotowanie wielkiego czytania Pana Tadeusza Mickiewicza została wyróżniona
Nagrodą im. Dariusza Fikusa, a za działalność radiową otrzymała Złoty Mikrofon Polskiego
Radia. Mieszka w Gdyni.

Julia Hartwig, ur. 1921 w Lublinie; poetka, eseistka, tłumaczka; w latach 1947-1950 przebywała
we Francji jako stypendystka rządu francuskiego. W latach 1970-1974 wraz z mężem Arturem
Międzyrzeckim przebywała w USA, powtórnie w 1979 na zaproszenie Departamentu Stanu;
prowadziła wykłady w Drakę University, także w University of Ottawa i Carlton University
w Kanadzie; autorka kilkunastu tomów wierszy, bajek dla dzieci i powieści dla młodzieży, które
pisała wraz z mężem, Arturem Międzyrzeckim, autorka monografii Apollinaire'a i Gerarda de
Nervala, przełożyła z francuskiego m.in. wiersze: Apollineire'a, Gerarda de Nervala, Julesa Superviella, Maxa Jacoba, Pierrea Reverdy, wraz z Arturem Międzyrzeckim korespondencję Artura
Rimbauda Ja to ktoś inny, Fryderyka Chopina z George Sand i jej dziećmi, wraz z Joanną Guze
Dzienniki. Część I Eugena Delacroix; z angielskiego m.in. Mariannę Moore, Allena Ginsberga,
Sylwię Plath, Williama Carlosa Williama; ostatnio ukazały się w Wydawnictwie słowo/obraz
terytoria Podziękowanie za gościnę (2006), w Wydawnictwie a5 Jasne niejasne (2009) i It will return.
Poems (Northwestern University Press, 2010); laureatka nagród m.in.: Fondation d' Hautivilliers
„Prix de Tradition"(Francja, 1978), Thornton Wilder Price (USA, 1986), Georga Trakla (Austria,
1999), Wielkiej Fundacji Kultury (2004), Polskiego PEN-Clubu im. Jana Parandowskiego, 2009).
Mieszka w Warszawie.

Robert Hass, ur.1941 w San Francisco; poeta, tłumacz, profesor literatury angloamerykańskiej na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley; za najnowszy zbiór poezji, Time and Materials, otrzymał
Nagrodę Pulitzera i National Book Award; w latach 1995-1997 Poeta-Laureat USA, przebywał
wówczas w Waszyngtonie i organizował w wielu stanach imprezy popularyzujące poezję; od
1980 blisko współpracował z Czesławem Miłoszem, tłumacząc z nim jego utwory poetyckie na
angielski, w tym Traktat poetycki i Drugą przestrzeń; obecnie zajmuje się przekładami ze zbioru
Wiersze ostatnie we współpracy z Renatą Gorczyńską, tłumaczył też mistrzów japońskiego haiku,
jest autorem esejów literackich. Mieszka w Berkeley.

Zbigniew Herbert, ur.1924 we Lwowie, zm.1998 w Warszawie; w lipcu 2007 Sejm RP podjął
Uchwałę o ogłoszeniu w 10. rocznicę śmierci Poety rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta;
w Wydawnictwie a5 ukazały się w 2008 roku Wiersze zebrane, a „Kwartalnik Artystyczny"
opublikował Dodatek do nr. 2/2008 poświęcony poecie.

Grzegorz Kalinowski, ur.1955 w Inowrocławiu, krytyk literacki. W 2010 roku ukazał się tom
jego miniatur prozatorskich tylko biel. Mieszka w Bydgoszczy.
Grzegorz Kwiatkowski, ur. 1984 w Gdańsku; autor dwóch tomików wierszy; m.in. Eine Kleine
Todemusik (2009); laureat m.in. Nagrody im. Witolda Gombrowicza; współtwórca zespołu roc
kowego Trupa Trupa. Mieszka w Gdańsku.

Paweł Mackiewicz, ur. 1981 w Żmigrodzie; krytyk i historyk literatury, pracuje w Zakładzie
Literatury Polskiej po 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;
przygotowuje do druku dwie książki: W kraju pełnym tematów. Kazimierz Wyka jako krytyk poezji
oraz O poezji polskiej lat pierwszych. Mieszka we Wrocławiu.
Jerzy Madejski, historyk i teoretyk literatury, profesor w Zakładzie Teorii i Antropologii Litera
tury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego; opublikował m.in.
Zamieszanie. Szkice (2003), Deformacje biografii (2004); współpracownik „Pogranicza" i „Nowych
Książek"; ostatnio pod jego redakcją naukową ukazał się numer pisma „Litteraria Copemicana"
1(5)2010 (pt. Kampus). Mieszka w Szczecinie.
Krzysztof Myszkowski, ur. 1952 w Toruniu; pisarz, krytyk literacki; laureat Nagrody Fundacji
im. Kościelskich za Pasję według świętego Jana (1992); ostatnio opublikował powieść Funebre
(1998). Mieszka w Bydgoszczy.

Dariusz Pachocki, ur. w Lublinie; pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
autor rozprawy doktorskiej Stachura totalny. Pisarz wobec problemu literatury całości, opracował
listy Edwarda Stachury, Listy do pisarzy (2006), Listy do Danuty Pawłowskiej (2007). Mieszka
w Lublinie.
Marek Skwamicki, ur.1930 w Grodnie; pisarz, poeta, publicysta, tłumacz, felietonista; od 1951
wieloletni współpracownik i redaktor „Tygodnika Powszechnego"; opublikował jedenaście
tomików wierszy, ostatnio Wygnam z raju. Poezje zebrane 1956-2006 (Wydawnictwo Biały Kruk,
2006); autor m.in. powieści pt. Marcin (1967), utworów dramatycznych dla dzieci, cykli reportaży,
m.in. z pielgrzymki Jana Pawła II do Australii, wspomnień o Janie Pawle II Namiot Karola Wojtyły
(2009), Biografii Jana Pawła II (2002), wspomnień Mój Miłosz (2004). Mieszka w Krakowie.

Janusz Styczeń, ur.1939 w Biadolinach Szlacheckich; poeta, opublikował tomiki wierszy m.in.
Kontury (1966), Rozkosz gotycka (1980), Mężczyzna i kobieta patrzy na księżyc (1989), Groza wtajem
niczenia (1998) i ostatnio Zamarznięty łabędź (2008). Mieszka we Wrocławiu.
Leszek Szaruga, ur.1946 w Krakowie; eseista, krytyk literacki, tłumacz poezji niemieckiej, histo
ryk literatury, autor tomików wierszy, powieści, współredaktor pism m.in. „Nowaja Polsza",
w latach 1979-1989 współpracował z rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa i z „Kulturą";
w latach 1987-1990 mieszkał w Berlinie Zachodnim, współpracował wówczas z sekcją polską
BBC i Deutsche Welle; laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1986); opublikował trzynaście
tomów wierszy, ostatni Blag (2008), szkice min. Ludzki język muz. Czytanie Różewicza (2008), Lustro
poezji (2008), Powinności literatury i inne szkice krytyczne (2008). Mieszka w Warszawie.
Piotr Szewc, ur. 1961 w Zamościu; prozaik, poeta, krytyk literacki, redaktor „Nowych Książek";
autor dwóch tomów wierszy, ostatnio opublikował Moje zdanie (2009); autor powieści Zagłada
(1987), która została przełożona na angielski, chorwacki, francuski, niemiecki, węgierski i wło
ski; otrzymał za nią Nagrodę im. Stanisława Piętaka; ostatnio ogłosił powieść pt. Bociany nad
powiatem (2005); jest autorem rozmów z Julianem Stryjkowskim Ocalony na Wschodzie (1991).
Mieszka w Warszawie.

VARIA
Michał Głowiński

Małe prozy
Proporcje
Jak pisać? Pytanie takie stawia sobie niewątpliwie każdy, kto się tym
zajmuje, jeśli praca ta nie jest dla niego czynnością żywiołową, ale łączy się

z refleksją i wymaga zastanowienia. Sformułowane tak ogólnie, może doty
czyć różnych rzeczy, odnosić się do rozmaitych stron pisarskiej działalności.
W uwagach tych chodzi mi o sprawę zasadniczą, o odpowiednie wyważenie
proporcji między tym, co bezpośrednio czerpane z mowy potocznej, dobrze
w niej osadzone, z góry dane i - przynajmniej niekiedy - do szczętu zbanalizowane, a tym, co w spisie kolokwialnych idiomów się nie mieści, stanowi
wynik indywidualnej inwencji, wypływa z poszukiwania oryginalności. Gdy
piszący nie wychodzi poza krąg pierwszy, posługując się wyłącznie tym, co
zastane, popada czasem - zwłaszcza jeśli nie zaznacza dystansu, mogącego
przechodzić w ironię - w banał, staje się w jakiejś mierze jego ofiarą; gdy
chce zaś pozostawać w kręgu drugim i dąży do uniezależnienia od idiomatyki języka (nigdy zresztą w pełni nie jest to możliwe!), zawierzając tylko
formułom nowym, świeżo wymyślonym, o nieposzlakowanej oryginalności,
może pisanie swoje pogrążyć w sztuczności i pretensjonalności. Na pytanie,
jak uniknąć tych dwu różnych, ale jednak paralelnych wobec siebie zagrożeń,
nie ma jednoznacznej odpowiedzi, każdy omija je na własny sposób. Mogę
jedynie powiedzieć, że pisarz powinien szukać właściwych w danym wy
padku proporcji. Pod tym względem przypomina kucharza: o wynikach jego
pracy decyduje nie tylko jakość użytych ingrediencji, ale także (może przede
wszystkim?) to, co się między nimi dzieje, w jakich pozostają relaqach.

Starzy kawalerowie
Nie brakuje ich na kartach tych powieści, w których zabiegano o przed
stawianie realnego świata i nakreślanie jego wiarygodnych obrazów. Nigdy
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niemal nie znajdowali się w jego miejscach centralnych, ale pobocza, jakie
zapełniali, nie były bez znaczenia. Posunięci w latach, zdziwaczali, często
zatabaczeni, wiedli swój bezbarwny, jakże mało atrakcyjny żywot w lokalach
skromnych, nawet jeśli nie wchodziło się do nich od kuchennych schodów,
gdzieś na poddaszach, w chylących się do upadku kamienicach, albo w cze
kających na rozbiórkę drewniakach. Jeśli jeszcze pracowali, to na nędznych
posadach, byli gryzipiórkami, zajmowali się kopiowaniem, oczywiście ręcz
nym, bo maszyny do pisania, będącej dzisiaj przedmiotem archaicznym,
jeszcze nie wynaleziono, załatwiali sprawy rutynowe, błahe, zatrudniali się
jako subiekci (jednego z nich, tego, który oddany był całym sercem swojemu
pryncypałowi, znamy wszyscy doskonale), a potem jako ludzie wiekowi, do
żywający swych dni w samotności, ledwo wiązali koniec z końcem, chodzili
w wyświechtanych, świecących się ubraniach, ale dbali o fason i pozory,
podniszczone niemodne krawaty pięknie mieli upięte. Nielicznym tylko się
poszczęściło, zostawali rezydentami u zamożnych krewnych, ale szacunkiem
się nie cieszyli, w czasie rodzinnych biesiad, jeśli w ogóle byli na nie zapra
szani, wskazywano im miejsca najbardziej poślednie, gdzieś u końca stołu.
Można się zastanawiać, skąd się wzięli ci dziwni wyróżniający się swym
położeniem i sposobem bycia mężczyźni. Czy sami wybierali swój los, czy
też zdecydowali o nim inni? Gdyby dane było mi spotkać balzakowskiego
pana Ponsa, takie właśnie zadałbym mu pytanie.

Prymus
Odniósł w życiu niewątpliwy sukces, stał się znaną osobistością, jego
nazwisko widnieje w encyklopediach, występował na szerokim świecie
w najświetniejszych, najbardziej prestiżowych salach, spotykały go różne
honory, a gdy zajął się nauczaniem, całkiem potężna gromadka młodych
muzyków uważała go za swojego mistrza, byli wśród nich tacy, którzy po
prostu go wielbili. Posunięty w latach, mógł się uważać za człowieka speł
nionego, gdyby zaś zechciał chwalić się swoimi osiągnięciami, materiału by
mu nie brakowało. Na ogół jednak tego nie czynił - z jednym wyjątkiem,
lubił mianowicie podkreślać, czy była po temu okazja, czy jej brakowało, że
na jego cenzurach od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do matury,
znajdowały się od góry do dołu same piątki, że był najlepszym uczniem nie
tylko w klasie, ale we wszystkich szkołach, do jakich przyszło mu uczęszczać.
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Był prymusem, prymusem - można powiedzieć - absolutnym, nawet w takich
przedmiotach, jak wychowanie fizyczne, w których zwykle młodociani artyści
się nie wyróżniają, zyskiwał noty najwyższe. Opowieściami na ten temat bawił
mnie wielokrotnie z pewnością nie dlatego, że zapominał, iż mi już o tym
mówił, pamięć miał doskonałą, wracał do nich, bo była to dla niego sprawa
niezmiernie doniosła. Choć od czasów szkolnych minęły dziesięciolecia,
rozpierała go wciąż duma z tej przyczyny, że był bezapelacyjnie najlepszy,
że nikt nie mógł się z nim równać - no i że go powszechnie podziwiano,
czynili to nawet koledzy, również ci najbardziej ambitni, a przecież w ich
przypadku mogła się odzywać częsta w takich sytuacjach zawiść. Mnie zaś
dziwiło, że nie wypowiada się o swych osiągnięciach z okresu dojrzałego
i z taką ochotą powraca do lat dziecięcych i młodzieńczych. Tej spóźnionej
fascynacji sobą minionym nie mogłem zrozumieć przez lata, świadom, że
bycie prymusem, nawet absolutnym, nie stanowi pod żadnym względem
najwyższej kwalifikagi. Pojąłem ją - jak mi się wydaje - wtedy dopiero, gdy
pomyślałem, że ów wieczny prymus, mimo wspaniałej inteligencji i osiągnięć
w swej dziedzinie sztuki, jest nadal człowiekiem niedojrzałym, takim samym
jak wówczas, gdy odbierał piątkowe świadectwo maturalne.

Jan i Piotr
Sięgam po imiona, nadawane bohaterom fabuł przywoływanych jako przy
kład w podręcznikach logiki. Byli rówieśnikami, zaczynali w tym samym czasie.
Jan w latach młodych wydawał się człowiekiem na progu genialności, jego kre
atywność budziła podziw, imponowała wszystkim, tym bardziej, że połączona
była z błyskotliwą inteligencją. Mało kto miał wątpliwości, na naszych oczach
rośnie wielki artysta, który niewątpliwie zdobędzie sławę międzynarodową.
Nie żywił ich sam Jan, czemu pośrednio dawał wyraz. Kolegów traktował
z góry, przekonany, że żaden do niego nie dorasta. O wyższości Jana prze
konany był też Piotr; uchodził on wprawdzie za zdolnego, ale o dorównaniu
swojemu niebywale utalentowanemu rówieśnikowi nawet nie śmiał marzyć.
Z biegiem lat wszakże sytuacja powoli się zmieniała. Jan nadal pozostawał
człowiekiem wspaniale inteligentnym i błyskotliwym, ale jego twórczy potenq'ał przygasał. Młodzi traktowali go jako osobistość o niekwestionowanych
zasługach, ale należącą do bezpowrotnej przeszłości. Piotr był zaś z biegiem
lat bardziej aktywny niż za młodu, sporo pracował, wyrobił sobie nazwisko.
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W pewnym sensie zyskał samodzielność, już nie określał się wobec Jana, a więc
nie postrzegał siebie jako figury drugorzędnej. Sytuacja poniekąd się odwró
ciła, to Jan niechętnie reagował na sukcesy Piotra, na jego utwory, a także na
wyróżnienia, gdy go niekiedy spotykały. Jego kompleksy stały się tak silne,
że dawał im wyraz, gdy się z rzadka spotykali, nie szczędząc nieprzyjem
nych docinków i złośliwości. W pewnym momencie Piotr, nie chcąc sprawiać
przykrości dawnemu koledze, poniechał wysyłania mu swoich nowych płyt,
prosił też o niewysyłanie zaproszeń na poświęcone mu imprezy. Raz wszakże
odstąpił od tej zasady, wysłał Janowi swoją najnowszą płytę, myśląc, że ze
względu na specyficzny charakter go zainteresuje. Po kilku dniach późnym
wieczorem zadzwoniła wspólna znajoma ze smutną informacją o jego nagłej
śmierci. Piotra ogarnęły wyrzuty sumienia, pomyślał, że Jan zdenerwował się
tą nieoczekiwaną przesyłką i to przyśpieszyło fatalny tok wydarzeń.
Michał Głowiński

Krzysztof Myszkowski

Addenda (18)
Świadectwo zamknięcia się - Mohl. Świadectwo podróży w głąb - Thorn.
Świadectwo zanurzenia - Roth.
Niekompletny i wydawałoby się, że przeraźliwie pusty Thorn i drobiazgo
wo, karykaturalnie zabudowany Roth.

Roth powtarza myśli Thorna wywrócone na opak lub drwi z nich i ośmie

sza je.

Motyw zagłębiania się w inną rzeczywistość i powrotu; motyw zejścia do
podziemia i motyw brnięcia, posuwania się do przodu; motyw oczekiwania,
czuwania.

Miłosierdzie, łaska, litość i współczucie.
Miejsca otwarte: rozluźnione, miejsca zamknięte: zwarte, scalone i miejsca
puste.
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Wał, palisada, zabezpieczenie: synfragma.

Relacja łączy się z interpretacją - dwoista tendencja.
Wydarzenia, fakty od początku zapisywane są w świetle epilogu.

Nieproporcjonalność scen, różnych części opowieści - coś opowiada się
skrótowo i zdawkowo, zaledwie kilkoma zdaniami lub tylko się wspomina,
jakby mimochodem, a coś, jakieś sekwencje, rozbudowuje się, uszczegóławia
ze względu na ich wewnętrzne znaczenie.

Aluzje. Czy od ich siły zależy waga i ważność wydarzeń, których dotyczą,
czy odwrotnie: waga i ważność aluzji zależy od wagi i ważności wydarzeń,
z którymi są w związku?
Cykl wydarzeń w narracji rozwija się nieprzerwanie, ciągle wzmagając
swoją intensywność - to jest najlepszy, najświetniejszy wzór - aż do ostatniej
katastrofy i jej przezwyciężenia.
Kontrastuje z tym struktura pozostałych części - niewiele jest tam ciągłości,
a tylko, fragmenty, ścinki, urywki.

Sceny, które wyjaśniają jakiś problem lub wykorzystują jakiś incydent, aby
wprowadzić ważne powiedzenia.
W epizodach - rysy charakterystyczne postaci.

Zwracać uwagę na słowa/zwroty i szczegóły, które wędrują od jednego
do drugiego epizodu.

Konieczny jest dobry kontakt z osobą działającą na dokładnie opisanej
scenie wydarzeń.
Zainteresowanie współczujące - nie sentymentalne! - nie pozbawione
humoru i ironii.

Reakcje na wydarzenia lub ich brak i ich konsekwencje.
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Thorn - znak runiczny odpowiadający literom „th".
Czy nawracać się, to znaczy pokutować?

Żal, gniew i zniechęcenie. Odrzucenie misji. Pech czy katastrofa? Prze
rażenie i strach. Ocalenie? Kusiciel, wolna wola, łaska Boga i działanie
miłosierdzia. Powrót. Pokuta za grzechy. Znowu: żal, gniew i zniechęcenie.
Współczucie, a może miłość? Serie pytań retorycznych. Ucieczka. Krążenie.
Ruiny. W ciemności.

Wieża w południowo-wschodnim narożu. Wąskie i wysokie blendy, okna
i prześwity. W narożach wykusze wsparte na kamiennych kroksztynach,
które przechodzą w ośmioboczne wieżyczki. Fryz arkadowy. Relikty daw
nych umocnień.
Rusztowania i kurtyny u Świętego Ducha.
Osioł u wylotu Żeglarskiej.

Gmerki.
Przypory, rozety i maswerki. Kamienne zworniki i czarne malowidła - fi
gury na wspornikach, czarny krzyż, relikwiarzowe hermy i ciemne płyty
nagrobne. Biel blend i fryzów. Otoki ołowianych szprosów.
Czarna czeluść nieba.

Plamy światła, kręgi, szare strefy, cienie i półcienie. Wyraziste linie i kon
tury.
Nędzne diabelskie sztuczki i śmiertelne haki.

Psalm 119 (118). Monotonia rytmicznych uderzeń i głos. Rytuał przejścia.
Trzyma się mocno w miejscu obronnym.
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U Kochanowskiego: „Usłysz głos mój a potwierdź mię wedle swego słowa".
U Wujka: „Usłysz głos mój, Panie, według miłosierdzia twego, a według
sądu twego ożywiaj mię". U Cylkowa: „Głos mój wysłuchaj wedle łaski
Twojej, Boże, wedle Prawa Twojego daj mi żyć". I: „Rozpłynęła się dusza
moja w smutku; podźwignij mnie według słowa Twojego". U Karpińskiego:
„Usłysz, a dobroć niech mię Twa ożywi". I: „Twój jestem, zbaw mię: bom
na Twojem słowie". I Miłosz: „Głos mój usłysz wedle miłosierdzia Twego,
Panie. Wedle wyroku Twego zachowaj mi życie". I: „Udręczony jestem bar
dzo, Panie, spraw, abym żył wedle słowa Twego".
Czuł, że nie ma racji, ale nie miał pewności, że nie ma racji.

Ze Złotej legendy w przekładzie Staffa, z żywota świętego Antoniego Pustel
nika: „Pewnego dnia bracia spytali świętego Antoniego o tajemnicę zbawie
nia. Święty odpowiedział im: «Zaliście nie słyszeli, że Chrystus rzeki: Jeśli
uderzą cię w policzek, nadstaw drugi>?». I oni: «Tak, lecz jest to ponad nasze
siły!». I Antoni: «Otóż znoście przynajmniej cierpliwie, by was bito w jeden
policzek!». I oni: «To także jest ponad nasze siły!». I święty: «To poprzestańcie
przynajmniej na tym, by nie bić więcej, niż was będą bili!». I oni: «Nawet to
jest jeszcze ponad nasze siły!». Na co święty Antoni: «Idź i przygotuj napój
wzmacniający dla tych braci, gdyż zaiste są bardzo słabi; a co do was, to
modlitwa jest jedyną rzeczą, którą mógłbym wam polecić!».".
Nie wiem dlaczego, ale od razu fragment ten skojarzył mi się z mottem
Zniewolonego umysłu - słowami starego Żyda z Podkarpacia.

„.. .ein Teil von jener Kraft...".
I, jak na zawołanie, słowa świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty
Stein): „Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża;
każdy bez wyjątku".
Wschód słońca i pierwsze światła jutrzenki. Znikają nocne cienie.

Diabeł obraca ich serca w pustkowia, w suchy step - jak pustynię. Tam jest
kłamstwo, udawanie i duchowa pustka.
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Mówią w swoim sercu: „Ja, i nikt więcej!". Odchodzą i zamazują się w pa

mięci.
Szare zwątpienie i czarna rozpacz. To potrzebne części całości.
O Dawidzie: „Dusza jego była dobrze zamknięta w woreczku życia"

Gdy Dawid grał na cytrze, to wtedy zły duch odstępował od Saula.

Ze starego planu miasta: ulica Nadbrzeżna; Zbór Ewangelicki Nowomiejski;
Arsenał Artyleryjski; cztery linie tramwajowe - na Mokre jeździła dwójka
(od rogu Reja i Mickiewicza na Dworzec Wschodni); kina: „Bałtyk" na Mic
kiewicza, „Echo" na Bydgoskiej, „Grunwald" na Warszawskiej, „Orzeł" na

Strumykowej i „Wolność" na Prostej; restauracje I kategorii: „Kosmos" na
Portowej, „Pod Orłem" na Mostowej, „Polonia" na Placu Teatralnym, „Staro
miejska" na Szczytnej i „Esplanada" na Konopnickiej; restauracje II, a może

i III kategorii: „Pod Gołębiem" na Szerokiej, „Pod Kotwicą" na Łaziennej,
„Pod Trzema Koronami" na Rynku Staromiejskim i „Helios" na Słowackie
go; bary: „Halka" na Rynku Nowomiejskim, „Smakosz" na Różanej 5, „Pod
Arkadami" na Różanej 1 i „Zacisze" na Wielkich Garbarach; kawiarnie: „Eu
ropejska" na Szerokiej, „Pod Modrym Fartuchem" na Rynku Nowomiejskim,
„Zamkowa" na Przedzamczu i „Cristal" na Szerokiej.

Dziesięć granatowych teczek z identycznym jasnym znakiem na awersie.
Graphein.

Krzysztof Myszkowski

Marek Skwamicki

Hejnał mariacki (5)
Lipcowa dramaturgia Krakowa
Lato w Krakowie zanurzonym w upalnym powietrzu upływało markotnie
i powoli. Ponieważ już nigdzie nie jestem zatrudniony, a w kwietniu skoń
czyłem lat osiemdziesiąt, zupełnie inaczej przeżywam okresy wypoczynku
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i pracy. Przede wszystkim życie moje przestało się dzielić na pracę i wy
poczynek, bo wypoczywam właściwie bez ustanku, jednocześnie pracując;
pisarz nigdy nie przestaje pracować; tak jak hejnalista na wieży mariackiej.
Trąbię w duchu i w druku, tyle tylko, że nie tę samą melodię - różne upra
wiając myślowe i dźwiękowe wariacje. Na starość tępieją zmysły. Ponieważ
oczy zaczęły mi nieco odmawiać posłuszeństwa, przestałem w ogóle czytać
gazety i książki. Zdobyłem sekretarza, który się Patryk nazywa, co kojarzy
mi się bez ustanku z poezją Zbigniewa Herberta. Jest to młody poeta, czego
mu nie zazdroszczę.
Bardzo zastanawiające jest to, że przez kilkadziesiąt lat - o ile nie dłu
żej - toczyły się spory ideowe i światopoglądowe; wszystkie one dziś wła
ściwie umilkły, a w ich miejsce pojawiły się spory partyjne, indywidualne
paszkwilanctwo, w zasadzie tylko taktyczno-polityczne oraz partyjna
moralistyka rozmaitych ugrupowań. Jestem szczęśliwy, że dobry Bóg na
tyle odebrał mi sprawność wzroku, że nie muszę nic - co dzień, albo co
tydzień - czytać z tych zwałów periodyków ukazujących się w kraju wolne
go słowa. Wiedzę o życiu publicznym czerpię z telewizji i radia. Radio ma
tę wyższość nad przekazem TV, że na ogół jest mądrzejsze. Nie ogranicza
się wyłącznie do walk politycznych, katastrof drogowych i wiadomości
o powodzi w Chinach, ale poza interesującymi nieraz dyskusjami zapew
nia sporą porcję dobrej muzyki. Jak coś gra, tak jak gra również hejnał, to
zawsze człowiekowi jest raźniej na duszy. Problemem tylko jest mój sę
dziwy wiek. Młodzieżowe pustogłowie pracowicie jest zapełniane muzyką
nieraz finezyjną, ale poruszającą wyłącznie młode struny duszy. Zwłaszcza
ostatnio zauważyłem - nie jestem pewien czy poprawnie - powolną ewo
lucję w rodzaju instrumentów ulubionych przez publiczność oczekującą
utworów awangardowych. Prawdę mówiąc w tej chwili głównie gra się na
bębnach. Bębnienie trwa nieraz i godzinę, zmieniając co prawda tonację,
ale nie zapełniając niczym subtelnie pięknym pustki wypełniającej bębny.
Czy można powiedzieć, że jest to muzyczne pustkowie? Łatwo odgadnąć
do czego zmierzam. Hejnałowej trąbki Krakowa niepodobna zmienić na
bęben, który był używany niegdyś w tym mieście do upowszechniania
ogłoszeń burmistrza i magistratu.
Ale jednym z pism tygodniowych nie przestałem się nadal żywo intere
sować. Jest to „Tygodnik Podhalański" ukazujący się, jak głosi podtytuł, na
Podhalu, Orawie, Spiszu, w Chicago i Toronto. W styczniowym numerze
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pisma, co odnotowuję z dużym opóźnieniem, ale wszak „Kwartalnik"
nie jest pismem ekspresowym, czołowy publicysta „Tygodnika" (świetny
dziennikarz) Jurek Jurecki wydrukował najlepszy chyba w prasie polskiej
reportaż o sytuacji po trzęsieniu ziemi na Haiti. Ten rozmach tematyczny
najlepiej dowodzi, że pismo nie zamyka się w ograniczonych ramach do
lin tatrzańskich. Jak tytuł informuje, styczniowy numer ogarnął nie tylko
nieszczęścia ludności Haiti, ale i szczęście życia Polonii chicagowskiej.
Z Chicago łączą mnie więzy tradycji rodzinnej, bo na Wojciechowie znaj
duje się na kwaterze wojskowej grób mojego ojca, pułkownika WP, który
tam dokonał po wojnie żywota. Potem w jakichś olbrzymich zakładach
metalurgicznych produkujących gigantyczne maszyny budowlane i inne,
pracował mój syn - inżynier wykształcony w USA obecnie zarabiający
na chleb z masłem i whisky w San Francisco. Spełnił moje marzenia, bo
mieszkanie ma z widokiem na Golden Gate Bridge. Mam swój kulturalny
wkład w życie Polonii chicagowskiej. Gdy jeszcze kiedyś pracowałem
w „Tygodniku Powszechnym", Czesław Miłosz polecił mi młodego poetę,
wówczas też mieszkającego w San Francisko - Adama Lizakowskiego. Parę
razy pisałem o nim, a że tygodnik krakowski cieszył się prestiżem wśród
elit literackich, Adam zrobił sporą karierę poetycką. Tworzył z paroma
innymi Syzyfami mowy polskiej na obczyźnie grupę artystyczną „Nie
spłacony rent", czyli komorne. Pisarstwo Lizakowskiego jest bezcennym
dokumentem literackim życia nie tylko Polonii chicagowskiej, ale jeśli tak
można nazwać - podkultury imigrantów różnych narodów i ras, związa
nych ze sobą dolą i niedolą przebijania się przez amerykańską dżunglę
do pełnego życia obywatelskiego i ekonomicznego. Zapamiętałem taki
wiersz Adama, którego bohaterkami jest grupa polskich kobiet stojących na
przystanku autobusu mającego je zawieźć o świcie do down town'u, gdzie
sprzątają pałacowe wnętrza różnych wielkich biur koncernów i banków.
Adam doszedł do tego, że dostał nagrodę Fundacji im. Turzańskich w To
ronto, oraz nagrodę dla twórczości imigrantów UNESCO. Zadziwiająca
jest jego miłość rodzinnego miasta Dzierżoniowa, gdzie już jest chyba
honorowym obywatelem i niejako Mickiewiczem Dolnego Śląska. Górale
powinni go też czytać, bo pisze zrozumiale i ciągle o Sowich Górach - ta
kich sudeckich Bieszczadach. Ale na „Tygodnik Podhalański" zwróciłem
specjalną tym razem uwagę, bo jest on przykładem powstawania w ciągu
ostatnich dwudziestu lat żyznej prowincjonalnej kultury. Daj Boże nie
którym tygodnikom w Polsce tyle ciekawych informacji. I sensacyjnych
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- takich jak zablokowanie wyciągu krzesełkowego w Bukowinie Tatrzań
skiej i akcji ratowniczej zamarzających narciarzy; i złamanie nogi przez
obywatelkę Zakopanego na niezreperowanej dziurze chodnika na jednej
z ulic. „Tygodnik" przypomina mi gazety z westernów wydawane przez
miejscowych pierwszych dziennikarzy w USA, bo i tu czytamy nieraz
bardzo ciekawe historie kryminalne, głównie przy użyciu noży i siekier
- a nie winchesterów - a także o korupcji władz miejscowych. Bardzo dla
mnie ciekawą wiadomością na wiosnę jest komunikat: kiedy się budzą
świstaki w wyższych partiach Tatr. Te zwierzątka to mają dobrze. O ile
w celach medycznych (sadło świstaka to znane lekarstwo na wszystko)
nie giną w rękach kłusowników.

Ponieważ to, co w tej chwili piszę w upalny dzień lipca ukaże się dopiero
w trzecim numerze jesiennym, donoszę, że przy temperaturze 40 stopni
w cieniu, w mieszkaniu moim, zdolny jestem podzielić się jedynie reflek
sjami na temat dramatycznych wydarzeń krakowskich zimą i wiosną tego
roku. Pierwszym wydarzeniem, które znają wszyscy i które rzeczywiście
jest wyjątkowym momentem historycznym, to katastrofa smoleńska. Wła
śnie uruchomiłem telewizor - świeżo kupiony i szerokoekranowy, bo
coraz gorzej widzę - kiedy gospodarz poranka „Wstajesz i wiesz" TVN
24 oznajmił, że pod Smoleńskiem rozbił się właśnie polski samolot. „Rany
boskie" - pomyślałem - „Przecież tam leciał prezydent". Za pięć minut
chyba, nie więcej, podano wiadomość, że według informacji gubernatora
Smoleńska - nikt w tym samolocie nie ocalał, zginął prezydent Rzecz
pospolitej i wszyscy inni pasażerowie samolotu rządowego. Zmówiłem
spontaniczny „Wieczny odpoczynek" za wszystkich i oglądałem TV dalej.
Ale tego co zobaczyłem, opisywać przecież nie będę, natomiast faktem
jest, że w Krakowie zaczął bić Dzwon Zygmunta i nadal rozbrzmiewał
hejnał. Potem, jak wszyscy wiemy, trwały uroczystości przed- i popogrzebowe z udziałem kompanii honorowej WP, która mi przypominała
wojsko przedwojenne, jako że wychowywałem się w oficerskim domu.
Pomyślałem od razu, że nasze polskie oszołomy będą twierdziły, że to
Ruscy samolot ubiły. I rzeczywiście do tej pory wysuwają taką możli
wość. A po co Ruskim takie kłopoty? Kolejnym etapem tej smoleńskiej
historii było zezwolenie kardynała Stanisława Dziwisza na pochowanie
pary prezydenckiej na Wawelu, co wzbudziło u większości krakowian co
najmniej zdziwienie. Dzielnym patriotą był nasz kolejny prezydent, ale
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jak umarł Piłsudski tata - co zapamiętałem, bo miałem wtedy pięć lat,
a tata był legionistą - usłyszawszy o śmierci Marszałka z nowo kupio
nego lampowego Philipsa rozpłakał się. Ten widok spowodował, że i ja
się rozpłakałem, bo płacz tak dzielnego żołnierza jak tata walczącego od
siedemnastego roku życia w legionach i służącego całe życie ojczyźnie,
oddziałał również na jego malutkiego syna. Tym razem na wiadomość
o śmierci prezydenta Kaczyńskiego nie płakałem, chociaż pochowanie
go na Wawelu zupełnie mnie nie niepokoi. Na pewno to nikomu ujmy
nie przynosi - ani polskim królom na górze, ani Piłsudskiemu na dole.
Co prawda w wywiadzie telewizyjnym podobno pierwsza dama Kwa
śniewska, na pytanie czy również chciałaby być pochowana na Wawelu
powiedziała, że by jej to odpowiadało. Krakowski pogrzeb idący z ko
ścioła Mariackiego, z którego też rozlegał się żałosny hejnał, na Wawel,
był bardzo piękny. Oglądałem go w TV.
Potem w Krakowie była powódź. Znany większości turystów samo
chodowych podróżujących z Krakowa do Warszawy most Dębnicki był
zagrożony. Zbudowano go zaraz po wojnie, nie wyliczywszy jednak jak
wysoko może się podnosić w przyszłości matka polskich rzek. Tak więc
woda dochodziła już do podstawy jezdni. Na jezdni położono ciężary,
a grupy dzielnych Polaków pod parasolami stały na nabrzeżu i obser
wowały widowisko, zastanawiając się w duchu „Zawali się czy się nie
zawali". Próby odsunięcia zagrożonego nagłym wylewem tłumu natrafiały
na opór. Dziwne, ale prawdziwe. Z kolei nadeszły wybory, w których
oczywiście głosowałem na Komorowskiego, co przyczyniło się też do jego
zwycięstwa, które mam nadzieję nie jest pyrrusowe. Znak zapytania nad
nim stawia dzień dzisiejszy pod datą 17 lipca. Dziś bowiem w Warszawie
odbywa się parada równości. Dlaczego w stolicy kraju, w którym znakomi
ta większość ludności jest zrównoważona seksualnie i obowiązuje w nim
słowiańsko-chłopska etyka spania w łóżku, akurat paradują ludzie, rów
nież z Europy, o tzw. różnych preferencjach - trudno zgadnąć. Jesteśmy
rzeczywiście tolerancyjni. Pochód równości idzie w momencie, kiedy nie
ustaje w środkach masowego przekazu awantura o krzyż stojący przed
Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w stolicy. Czy my
jesteśmy poważnym społeczeństwem w Europie? Zaczynam mieć wątpli
wości. Żeby było jeszcze bardziej gombrowiczowsko, krzyż ten wymyślili
i postawili harcerze. Pan Witold był rzeczywiście wieszczem, bo jedna
część warszawiaków towarzysząca pochodowi równości mogłaby wołać
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„Łydki! Łydki!", a dyskusję o krzyżu rozpalać do biało-czerwoności pro
fesor Pimko. A może to mnie do głowy upał uderzył.
Do kompletu dziwnych wydarzeń dzisiejszego dnia lipcowego dodać

należy odtwarzanie bitwy grunwaldzkiej na polach, gdzie zwyciężyliśmy

Krzyżaków 600 lat temu. Odbywa się ona już nie pod hasłem peerelowskim
pieśni: „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanii", ale

hymnu Unii Europejskiej opartego na motywach 9. Symfonii Ludwika van
Beethovena, z rozdzierającym w pewnym momencie śpiewem solowym:

„Bracia!...". Nic przeciwko temu oczywiście mieć nie można. Ale gdy do

wszystkich wydarzeń dnia doda się tę bitwę na 40-stopniowym upale, nasza
miłość ojczyzny wzbogaci się o wspólnotowe poczucie humoru i odwagi.
W Krakowie tradycja zachowała jedynie poświęcenie dziewicy Wandy, co

nie chciała Niemca, a co z biegiem czasu uczczono kopcem. A kopiec Ko

ściuszki przypomina o pierwszym przegranym powstaniu. W sypaniu kopca
Piłsudskiego - też widocznym na widnokręgu - brał udział mój ojciec. Jak to
miło żyć w naszym historycznym mieście Krakowie. W istocie rzeczy stolicy

kraju, skoro tu chowają prezydentów.

Marek Skwarnicki

Leszek Szaruga

Jazda (15)
42.
Kończyłem poprzedni odcinek wzmianką o 70. rocznicy Katynia. Pisałem

to w marcu i w najczarniejszych wyobrażeniach nie mógłbym przewidzieć
katastrofy na lotnisku pod Smoleńskiem. Jeszcze bardziej zdumiewające jest
to, co się po tej katastrofie dzieje i prawdopodobnie dziać dalej będzie. Śmierć

prezydenta i towarzyszących mu osób zredukowana została w publicznym
dyskursie tylko do jego osoby - wszystkie inne ofiary tego tragicznego

wydarzenia traktowane są w sposób urągający poczuciu przyzwoitości:

zepchnięte zostały w cień. Dobrym przykładem jest sprawa tablicy mającej
tych ludzi upamiętnić i która miała być zainstalowana obok grobowca pary

prezydenckiej na Wawelu - do dziś tej tablicy nie ma.
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Trwa natomiast coś, dla czego trudno odnaleźć właściwe słowo. Adoracja

krzyża przed pałacem prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, próby

sugerowania, że wypadek nie był wypadkiem, a że - przeciwnie - mógł
być wydarzeniem spowodowanym przez przeciwników politycznych pre

zydenta i jego brata, w dodatku w zmowie z władzami Rosji. Choć z całej
dotychczasowej praktyki wiadomo, że badanie wypadków lotniczych trwa
z reguły długie miesiące, teraz oczekuje się, że efekty owych dochodzeń

powinny pojawić się niemal natychmiast. Brat prezydenta po przegranych
wyborach, w których wystartował jako jego naturalny następca, w kolej

nych wypowiedziach wygłasza sądy budzące, delikatnie rzecz ujmując,
zdumienie.
Prawdę powiedziawszy, nie chce mi się o tym wszystkim pisać, a piszę
dlatego, że nie sposób tej sprawy pominąć zupełnym milczeniem. Jeśli już

jednak o tym pisać, to przede wszystkim ze względu na język, jaki się tu
pojawił. Bo oto ofiary katastrofy okazują się „poległymi". O ile rozumiem
to słowo, to odnosi się ono do tych, którzy stracili życie w walce, przede
wszystkim w czasie wojny. Wojny, w każdym razie nie na terenie Rosji, o ile

wiem, nie prowadzimy. Powiada się też o ofiarach, że ludzie ci zginęli „mę
czeńską śmiercią". To uroczyste określenie chowane jest na specjalne okazje.

Dotyczą one sytuacji, w których jest ktoś, kto męczy i ten, kto jest męczony.
Tak było w Katyniu, ale nic nie wskazuje na to, by tak było na lotnisku pod
Smoleńskiem. Ale, oczywiście, „katyńskie" skojarzenia pojawiają się tu jakby

automatycznie. Za tymi skojarzeniami idą następne, a wszystko wpisuje się
w myślenie o Polsce i Polakach jako ofiarach historii, w tą od dwustu lat
z hakiem tworzoną mitologię.
Nie wątpię, że katastrofa pod Smoleńskiem i toczona wokół niej debata,

próba tworzenia mitologii (niektórych) jej ofiar, powstanie Ruchu 10 Kwietnia
i wszystko to, co z tym wydarzeniem jest powiązane, to tematy rozlicznych

rozpraw, być może nawet doktorskich, które za kilka lat zaczną w Polsce

powstawać. Jednym z podstawowych zagadnień, którymi te prace powinny
się zająć, jest język owej debaty i swoista „selekcja" ofiar wyróżniająca „na
szych" jako ofiary szczególne, wyjątkowe, zasługujące na specjalny szacunek.

Niemniej dla mnie ta katastrofa pozostaje „tylko" katastrofą i niczym wię
cej. Taka jak inne. I śmierć niemal stu ludzi taka, jak śmierci we wszelkich
innych katastrofach.
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Uznanie tego stanu rzeczy dla wielu jednak łatwe nie jest. I jak długo ten
przypadek uznawany będzie za „szczególny", tak długo życie polityczne
w Polsce nie będzie normalne.

43.
Zmarł Jarek Markiewicz, jeden z współtwórców Nowej Fali, poeta i malarz,
a także twórca niezwykle ważnego w stanie wojennym i potem podziem
nego wydawnictwa Przedświt, które zakładał wraz z Wacławem Holewińskim. Debiutował bardzo jeszcze „orientacyjnym" tomem Stadion słoneczny,
kolejna jednak jego książka - Przyszedłem zapytać o własne imię czasu, który
wnoszę - stała się dla Barańczaka (obok debiutanckich tomów Krzysztofa
Karaska i Ryszarda Krynickiego) podstawą do wysunięcia tezy o pojawieniu
się w polskiej poezji końca lat 60. nowego głosu czy raczej nowej wrażliwo
ści: pojawienia się poezji wyczulonej na rzeczywistość społeczną, zarazem
nieufnej wobec języka ofiqalnego w szczególności, ale i poetyckiego w ogóle.
Omawiając w 1970 roku Nieufnych i zadufanych drugi zbiór Markiewicza pi
sał Stanisław Barańczak: „Wiersze te dowodzą (...), że możliwy jest rozwój
świadomości tych poetów, którzy marnotrawią swoje - niewątpliwe w kilku
wypadkach - talenty na kultywowanie klasycystycznej «liryki zadufanej».
Markiewicz ma prawo uważać się za jednego z najefektywniej działających
burzycieli poetyckiego dogmatyzmu. Jego wezwanie: «Zróbmy wszystko, co
było, co zostało/do zrobienia, żeby nie być jednymi z tych,/co już są» (Apel
poległych) - brzmi jak memento o podwójnym co najmniej znaczeniu; można
je odnieść i do ludzi przyszłości, i do poetów przyszłości".
Dostrzeżone przez Barańczaka pokrewieństwa tej poezji z ekspresjonizmem niebawem dopełnione zostały przez nieobce części tej formacji
wpływy surrealistyczne, jak w wierszu Ironia przeszła w ekstazę z kolejnego
tomu pod znaczącym wówczas tytułem Podtrzymując radosne pozory trwania
pochodu (1971): „Być może wszechświat/jest tylko dziurą w zębie jakiegoś
potwora./Być może. Trzeba wyjadać zaciekle wszystko/z dziur w swoich
zębach, zwłaszcza zapomniane/zwroty językowe, banał smaczny jak strucla,/
szczególny akcent kładąc na drzwi otwarte,/zamykające się powoli, dotyka
jące futryny/we śnie - te drzwi śnią,/ten stary śpi,/ta stara, ten młody, ten
najmłodszy/zaczyna się od nowa jutrzejszy dzień".
Potem odnalazł Markiewicz swą własną drogę w przestrzenie psychode
licznych zaczarowań, których najpełniejszym wyrazem stał się zbiór i (1980).
Ówczesny Markiewicz coraz bardziej sprawiał wrażenie człowieka oderwa
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nego od rzeczywistości, zanurzonego w obszarach dyskretnej egzystencji,
pogrążonego w świecie ważniejszym od świata. Gdy teraz przeglądam je
den z jego ostatnich tomów, uwagę zatrzymuje wiersz bez tytułu, mądry,
uniwersalny:
Przychodzą nie po to, po co przychodzą,
szukają nie tego, czego szukają,
mówią nie to, co mówią.

44.
Napisałem w jednym z poprzednich odcinków, że mało kto w Polsce in
teresował się poezją konkretną. To prawda, ale winienem tu uzupełnienie:
pisał o poezji konkretnej krytyk wybitny, choć dziś jakby zapomniany - Jerzy
Kwiatkowski. Więcej nawet: w obszernej nocie temu zjawisku poświęconej
podkreślał, że w Polsce nie dostrzegamy zjawisk, które gdzie indziej są
przedmiotem uwagi i obszernych analiz.
Ale w Polsce, która, jak chciał Irzykowski, jest krainą plagiatów, nie przyj
muje się wiele innych rzeczy. Czegóż nie czynił Barańczak, by zaszczepić na
polskim gruncie poetykę pumonsensu! I nic - tom przekładów Fioletowa krowa
co prawda został dostrzeżony, po czym dość szybko zapomniany. Skarżył
mi się kiedyś Zbyszek Machej, że żadna redakcja nie chce publikować jego
pumonsensowych wierszy, sam zresztą też miałem podobne doświadczenia.

Nie, i już. A jeśli, to może kabaret, jakaś inna „lekka muza", w każdym razie
nie szanujący się dyskurs literacki: tu trzeba powagi. Z tego też powodu
zapewne wiersze zebrane Barańczaka wydane przed kilku laty nie objęły
utworów z takich tomów jak Biografioły, Geografioły czy Zwierzęca zajadłość.
Wszelki żart w naszej literaturze, jeśli w ogóle jest dozwolony, to na prawach
wyjątku i tylko jako ciekawostka. Bo nawet uczony Matywiecki Piotr w swej
znakomitej skądinąd książce o Tuwimie spegalnie się jego „dowcipną" linią
poetycką nie zajął - co innego Bal w operze, bo to już sprawa poważna. A - by
jeszcze coś w tej materii dorzucić - także lekceważone są wszelkie formal
ne eksperymenty: przypominając (słusznie) twórczość poetycką Tomasza
Gluzińskiego, Krzysztof Karasek, w dokonanym przez siebie wyborze jego
wierszy kompletnie pominął utwory składające się na świetny cykl sonetów-akrostychów, nie mówiąc już o wierszach budowanych na diagramach
„aj-czingu". Dlaczego?
Być może też dlatego wciąż w cieniu pozostaje wybitna twórczość Janu
sza Szpotańskiego, którego prześmiewcze poematy godne są umieszczenia
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w programach szkolnych lektur na tych samych prawach, co Monachomachia
i Antymonachomachia biskupa warmińskiego. I znów jakby lekceważące wzru
szenie ramion, że to „tylko satyra", że to „literatura niepoważna" itp. Daj nam
Panie jak najwięcej takiej „niepoważnej" literatury - tym bardziej, że nasze
życie publiczne aż się o to prosi i przypuszczam, że Szpotański miałby dziś
jeszcze większe używanie niż za komuny. Naprawdę: mniej Rymkiewicza,
więcej Szpotańskiego! Przy czym przecież nic nie mam do Rymkiewicza - to
w końcu pisarz lotów bardzo wysokich i wielce przeze mnie ceniony, choć
skądinąd nie zawsze się zgadzam z tym, co pisze. Ale właśnie Szpotańskiego
brakuje mi najbardziej, tym więcej, że ostrość spojrzenia, doskonałą niezawi
słość swych sądów łączył z najwyższym kunsztem artystycznym.
Ale nie tylko tego mi brakuje. Jest w polskiej literaturze jakaś nieby
wała niezdolność do rozluźnienia wyobraźni, wejścia w przestrzenie nie
do końca pochwytne. Tak się dzieje z recepcją surrealizmu, który jakoś
się u nas nie przyjął. Trochę próbował w młodości Stanisław Piętak
(pisarz strasznie zapomniany, wybitny - jego ostatnie powieści, Plama,
a zwłaszcza Odmieniec, godne są jak najszybszego przypomnienia: może
się okazać, że będą to dla współczesnych debiutantów teksty prekursor
skie; w zeszłym roku minęło 100-lecie jego urodzin, nikt się nawet na ten
temat nie zająknął), trochę w tą stronę szedł młody Mieczysław Jastrun,
powojenny debiut Tadeusza Kwiatkowskiego Lunapark został utłuczony
przez socrealistyczną krytykę tak, iż autor przerzucił się na pisanie kry
minałów (niezłych). Trochę surrealizmu odnaleźć można w książkach
skazanych na żywot „lektur dziecięcych", takich jak Cyryl, gdzie jesteś?
Wiktora Woroszylskiego czy Zwierza człekoupiór Tadeusza Konwickiego.
Podobnie z „dziecięcymi" opowiastkami Macieja Wojtyszki, takimi jak
Bromba i inni. Ale, jak wiadomo, literatura dla dzieci nie ma w Polsce
statusu pisarstwa pełnoprawnego.
Poszukiwania surrealistyczne konsekwentnie prowadzi w swej liryce poeta
pozostający na boku naszego życia literackiego, Janusz Styczeń. On, a tak
że Mieczysław Machnicki czy młodsza od nich Urszula Benka funkcjonują
w swoistej niszy. Nie mieszczą się w „głównym nurcie", nie podejmują „waż
nych tematów", gdyż wyobraźnia i jej prawa ważnym tematem oczywiście
być nie mogą. Nawet w malarstwie - poza znakomitym Mikulskim (też już
zapomnianym) - surrealizm się u nas nie przyjął. Może coś w tej materii
zmieni odkrycie smugi surrealistycznej we wczesnych wierszach Ryszarda
Krynickiego czy w ostatnich tomach Ewy Lipskiej.
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Interesujące, że purnonsens, surrealizm czy poezja konkretna dobrze za
domowiły się u naszych południowych sąsiadów, u Czechów, także u Sło
waków. Są chyba bardziej od nas ludyczni i może to sprawiło, że cieszyli
się tak wielkim powodzeniem w naszych publikacjach drugoobiegowych.

U nas króluje racjonalność i powaga często wyradzająca się w patos. Widać

to nawet w takich przedsięwzięciach, jak wszelkie manify czy parady rów
ności. Czyżbyśmy zapomnieli ile świeżego powietrza udało się wpompować
w polską rzeczywistość tym, którzy potrafili w drugiej połowie lat 80. nieco

się nią pobawić - twórcom Pomarańczowej Alternatywy? Brakuje nam wciąż
sztuki - w tym także literatury - zdolnej do dystansu innego typu niż ten,
który proponowali klasycy „szyderczej" linii pisarstwa: Witold Gombro
wicz czy Sławomir Mrożek. W każdym razie przynajmniej we mnie tacy
pisarze znaleźliby swego admiratora. Podejrzewam jednak, że nie jestem
tu żadnym wyjątkiem. Dotyczy to zresztą nie tylko sztuki. W ogóle: Polacy,

więcej luzu!
Leszek Szaruga

Piotr Szewc

Z powodu i bez powodu (20)
Bez tytułu i daty (XIV)
„Niewiedza tutaj jest zapracowana" - Wisława Szymborska w Tutaj w to
mie Tutaj.
Dziwne obudzić się z nie swoim wierszem za zamkniętymi jeszcze ocza
mi... Zauważyłem w wierszu błąd, który natychmiast w myślach popra
wiłem. Po kilku godzinach nie pamiętałem ani wiersza, ani poprawionego
błędu, ani autora owego utworu, a był nim ktoś z moich znajomych - nie-

literat.

Po południu wracałem ze szkoły, paliło wczesnowiosenne słońce, pod
butami na asfalcie chrzęścił żwir. Gdy minąłem gospodarstwo Mazurków,
za drzewami, za bzem zobaczyłem je trzy: z oddali jawiły się jak nieru
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chome plamki - białe kwiaty pośród zieleni. Mama, Babcia, Marysia. Może
w innej kolejności. Pochylone lub przykucnięte. Z motykami w rzędach
ziemniaków albo buraków. Albo ogórków. Wiatr odwracał na drugą stro
nę lśniące - pewnie w nocy obmył je deszcz - liście. Po Czółkach niósł się
szelest. Byłem coraz bliżej, ale wciąż daleko od nich. Jeszcze dalej, na łące
(ściśle biorąc na przylegającym do łąki pastwisku), podobnie znierucho
miałe w przemijaniu stały dwie czarno-białe krowy. Tak ich cudownie, nic
a nic, przemijanie nie obchodziło; wołałbym się nie mylić. Moim zadaniem
będzie je przyprowadzić. Ale dopiero wieczorem. Jest to równie nudne,
co nadzwyczajne.

Do domu Bilów wchodzi się od podwórza przez przybudówkę. Przybu
dówka jest bez okien, więc ciemna. Zamknąłem za sobą drzwi, teraz mam
kłopot ze znalezieniem po omacku kolejnych. Udało się. Klamka jest ciężka,
zamek otwiera się i zamyka z trudem. Za drugimi drzwiami znajduje się
właściwa sień - też całkowicie ciemna, bo nikt nie zapalił dla mnie żarów
ki, a skąd mogę wiedzieć, gdzie na ścianie znajduje się kontakt? Muszę
uważać, żeby się nie potknąć - tyle razy się potykałem, Marysia mówi, że
też się potykała - o bardzo wysoki próg. Coś tu po kątach, pod ścianami,
stoi... Skrzynki, bańki na mleko. No i pachnie, jak w znanych mi sieniach:
jabłkami, gotowanymi dla świń i kur ziemniakami, pachnie samym domem
Bilów. Naprzeciwko są drzwi prowadzące do kuchni, udaje mi się znaleźć
klamkę. A na lewo są drugie drzwi - do pokoju. Do pokoju można wejść
też od kuchni. Bilowie, bezdzietni, poumierali. Umarła Stasia, starsza siostra
pani Bilowej. W ich domu mieszka obecnie ich siostrzenica.

Przeszłość, która miała formę kulistą, na moich oczach rozpadła się na
drobne części. Starałem się je zebrać w całość, ale mi się nie udało. Była jak
cenne naczynie - rozbite i sklejone. Rozbite. Otwarłem oczy i spojrzałem na
zegar: dochodziła siódma. Był 5 czerwca 2010.
Zapomniałem, jak twój głos wygląda - mawiał do mnie Julian Stryj
kowski. Tak mnie mobilizował, żebym do niego częściej telefonował lub
przychodził.

„na co się zdały/te romby i kąty trójkąta/błąkasz się teraz po nich/
zziębnięta i samotna/próżno opukując je laską/jakby istotnie warto było
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wiedzieć/który z nich prosty/a który z nich nie/podczas gdy cały kosmos szalony/szalony! -/i tak ci się wymyka/z jakichkolwiek reguł" - Urszula
Kozioł w I co z tego z tomu Horrendum.

Pamiętam tłumaczenia polonistki i wychowawczyni Lucyny Segiedy,
abyśmy nauczyli się rozróżniać bohaterstwo i bohaterszczyznę. Dowody tej
umiejętności, czyli rozumienia pojęć, składaliśmy w wypracowaniach. Która
to była klasa? Piąta? Szósta? Siódma? Ósma?
Piotr Szewc
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Grzegorz Kalinowski

Poetycki świat Wisławy Szymborskiej
Wiersze wybrane Wisławy Szymborskiej w wyborze i układzie Autorki za
wierają wiersze z tomów począwszy od Niewydanego zbioru (1945) poprzez
Dlatego żyjemy (1952), Pytania zadawane sobie (1954), Wołanie do Yeti (1957),
Sól (1962), Sto pociech (1967), Wszelki wypadek (1972), Ludzie na moście (1986),
Koniec i początek (1993), Chwila (2002), Dwukropek (2005) oraz odczyt noblowski
Poeta i Świat; w wyborze nie znalazły się wiersze z Tutaj (2009).
Dlaczego Dwukropek kończy ten najnowszy wybór? Być może przesądziła
granica półwiecza, bo Tutaj z 2009 roku przynależy już do następnego.
A może dlatego, że tytułowy wielokropek zamyka jedną i otwiera nową
przestrzeń znaczeń, wytycza nowy horyzont sensów, zamykając równocze
śnie wy-słowiony świat poprzez zawarte w Wielokropku wiersze. Ostatnie
trzy tomy. Chwila, która usiłuje pochwycić istotę trwania w mikroskopij
nym, nie/podzielnym wymiarze czasowym - wszystko jest chwilą, zda
rzenie, doznanie, spojrzenie, słowo, wiersz. Stąd, czyli ze świata, którego
wyznacznikiem jest przede wszystkim kategoria odnosząca się do aspektu
czasowego bycia, wędrujemy w głąb poetyckiego świata tomu Dwukropek,
który wyznaczając przestrzeń znaczeń weń wpisanych, otwiera kolejną. Za
nią zaś rozpościera się obszar, którego podstawowym wyznacznikiem staje
się kategoria aspektu przestrzennego bycia w świecie. Kraina zwana Tutaj.
Chwila niejako implikuje Tutaj. Wszechświat ma ponoć początek w punk
cie, którego wymiary są nieokreślone. Nieskończoność pomieszczona w
nieokreśloności. Materia jest zaś skutkiem zakrzywienia przestrzeni. Świat
jest, istnieje w czasie i w przestrzeni, pomiędzy nimi znajduje się dwukro
pek. Znak graficzny. I znaczy jak słowo. Chwila - Dwukropek - Tutaj. Czy
jeszcze lepiej: Chwila : Tutaj. A w Wierszach wybranych z 2010: Niewydany
zbiór (tu trzeba by wpisać wszystkie tytuły tomów)... Chwila:. Dwukropek
to Otwarcie, brama, poprzez którą wkracza się w czasoprzestrzeń labiryntu
sensów od-czytanych, niedo-czytanych i nie-odczytanych. W centrum tego
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spięcia jest Słowo, język wy-sławiający bycie w Chwili i bycie w Tutaj, by
cie w czasoprzestrzeni. „Czym jest me życie? Ach, jedną chwilką!" - mówi
wieszcz. Poetycka kodą Wierszy wybranych jest utwór zatytułowany Wła
ściwie każdy wiersz:
Właściwie każdy wiersz
mógłby mieć tytuł chwila
(...)
wystarczy, jeśli w zasięgu spojrzenia
autor umieścił tymczasowe góry
i nietrwałe doliny;
jeśli przy tej okazji
napomknie o niebie
tylko z pozoru wiecznym i statecznym

(■■■)
jeśli czarno na białym
czy choćby w domyśle,
z ważnego albo błahego powodu,
postawione zostaną znaki zapytania,
a w odpowiedzi jeżeli dwukropek:

Każdy wiersz Wisławy Szymborskiej zawiera pytania i może być pre
tekstem do tworzenia traktatów i rozpraw filozoficznych, a nawet teolo
gicznych, ale jest równocześnie poetyckim „traktatem", punktem dojścia.
Kresem, postojem i początkiem. Na tym polega wyjątkowość i wielkość
poezji Wisławy Szymborskiej, której fundament stanowi wyznanie z odczytu
Noblowskiego: „nie wiem". „Dlatego - mówiła 5 grudnia 1996 roku w Sztok
holmie - tak wysoko sobie cenię dwa małe słowa: «nie wiem». Małe, ale
mocno uskrzydlone. Rozszerzające nam życie na obszary, które mieszczą się
w nas samych i obszary, w których zawieszona jest nasza nikła Ziemia." I to
wyznanie szczególnie mocno brzmi dzisiaj wobec wszelkiej uzurpacji, albo
pozorów intelektualnej i artystycznej poprawności czy pewności. Wszelka
pewność wydaje się być herezją. „Nie wiem" to znak wobec nieogarnionej
materii tego świata, jego prostoty i złożoności równocześnie, wobec tajem
nicy bycia, jego zwykłości i niecodzienności, pospolitości i wyjątkowości,
i wobec tajemnicy bycia poetą. „Poeta również, jeśli jest prawdziwym poetą,
musi ciągle powtarzać sobie „nie wiem". Każdym utworem próbuje na to
odpowiedzieć, ale kiedy tylko postawi kropkę, już ogarnia go wahanie, już
zaczyna sobie zdawać sprawę, że jest to odpowiedź tymczasowa i absolutnie
niewystarczająca." Podobny sens i podobne przesłanie zawiera tytuł tomu
Julii Hartwig Nie ma odpowiedzi. A więc: „nie wiem" i „nie ma odpowiedzi".
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I te słowa wyznaczają ramy, prowadzą poprzez metaforyczny labirynt, czy
też towarzyszą podróży.
Tak jak na wyklejance Wisławy Szymborskiej z okładki tomu, na któ
rej dwaj panowie przyglądają się temu, co poniżej: jeden patrzy przez
lunetę, drugi wytęża wzrok, pani zaś zajęta jest robótką i zupełnie nie
zwraca na nich uwagi. Ciekawe, że w czasie tej niezwykłej podróży ku
przestworzom zajmuje się tak błahym zajęciem, jak np. szydełkowanie.
Ale niewykluczone, że szydełkowanie ma znaczenie, które pozostanie
nieprzeniknioną, a jednocześnie łatwą do wykręcenia się tajemnicą. Któż
to może wiedzieć? Tu z pewnością ujawnia się finezyjna ironia Autorki,
tak wyraźna w jej wierszach. Pełna uroku, melancholijnej zadumy po
zbawionej sentymentalizmu, innym razem kontrapunktująca grozę bycia,
i może tym bardziej ją uwyraźnia, w tej czynności tak cichej i zdawałoby
się, że banalnej. Czy ta wyklejanka stanowi klucz do świata poetyckiego
Wierszy wybranych? Być może.
,
Świat w skali mikro- i makro- kosmicznej. Wejrzenie w głąb siebie i spoj
rzenie ku górze, ku niebu, gdzie gwiazdy, ale przede wszystkim wędrowanie
w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej, w świecie spraw ludzkich, cier
pienia, przemocy i prób zniewalania, iluzoryczności szczęścia czy wszelkich
utopii, zapis doznań, przeżyć, olśnień, zapatrzeń w człowieka, w siebie,
w świat zwierząt i roślin, w miłość i śmierć, spełnienie i niespełnienie, roz
poznawanie bytu i nicości czy wreszcie zapatrzenie w dzieła sztuki, wszel
kie wytwory ludzkie. Więc wędrowanie w świecie realnym, w przestrzeni
konkretnych wydarzeń historycznych i uwikłań w historię, tragicznych
wyborów i ludzkich dramatów. Pomiędzy jawą a snem, a czasem w prze
strzeni onirycznej, kiedy te dwa światy się przenikają i nie wiadomo, który
jest prawdziwy.
Czasoprzestrzeń światów poetyckich wzajemnie się oświetlających
i komentujących kolejnych tomów buduje spójną poetycką konstelację.
W poetyce Szymborskiej, co już zostało wielostronnie opisane, obowiązu
je zasada: od szczegółu do ogółu, bo tam, gdzie szuka się wielkich prawd,
należy zacząć właśnie od szczegółu. Tym światem poetyckim: rządzą pa
radoks, antyteza, oksymoron, poetyka odbić i zwierciadlanych układów,
poetyckie wyliczanki, koncepty intelektualne o barokowej proweniencji.
Poezja Wisławy Szymborskiej to mistrzostwo form poetyckich, kunsztow
nych i misternych kompozycji w wyszukanych układach wersyfikacyjnych,
intelektualnych dyskursów.
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W Wierszach wybranych przyglądamy się ewolucji poetyki Wisław Szymbor
skiej, począwszy od 1945 roku, zakończenia wielkiej wojny, od wiersza bez
tytułu, zaczynającego się od słów: „ Świat umieliśmy kiedyś na wyrywki..
do zamykającego tom Właściwie każdy wiersz. Ten pierwszy stanowi deklarację
światopoglądową poetki na początku jej twórczości: „Nasz łup wojenny to
wiedza o świecie:/ - jest tak wielki, że się mieści w uścisku dwu rąk,/ tak
trudny, że się daje opisać uśmiechem,/ tak dziwny, jak w modlitwie echo
starych prawd." Świat przeobraził się w niepojęty sposób z „małego", „łatwe
go" i „zwykłego", w „wielki", trudny" i „dziwny". Ale to dopiero początek.
Później wyraźnie widać jak materia świata gęstnieje i staje się coraz bardziej
nieprzenikniona i nieodgadniona. Te wiersze są świadectwem nieustannego
zdziwienia, fascynacji i zachwytu.
A nieodgadnioność świata prześwietla światło rozumnego namysłu. „Świat,
cokolwiek byśmy o nim pomyśleli zatrwożeni jego ogromem i własną wobec
niego bezsilnością, rozgoryczeni jego obojętnością na poszczególne cierpienia
- ludzi, zwierząt, a może i roślin, bo skąd pewność, że rośliny są od cierpień
wolne; a cokolwiek byśmy pomyśleli o jego przestrzeniach przeszywanych
promieniowaniem gwiazd, gwiazd, wokół których zaczęto już odkrywać
jakieś planety, już martwe? Jeszcze martwe? - nie wiadomo; cokolwiek by
śmy pomyśleli o tym bezmiernym teatrze, na który mamy wprawdzie bilet
wstępu, ale ważność tego biletu jest śmiesznie krótka, ograniczona dwiema
stanowczymi datami; cokolwiek jeszcze pomyślelibyśmy o tym świecie - jest
on zadziwiający".
Poetycki świat Wisławy Szymborskiej, jak świat w każdym wielkim
dziele sztuki, nie jest światem rzeczywistym. Jest snem, w którym łączą się
ze sobą bezładne chwile, objawiając już na jawie, po przebudzeniu, poza
krótkotrwałym iluzorycznym doznaniem wspólnoty, przecież wszyscy
śnimy, przede wszystkim odczucie dogłębnej samotności. I tu zaczyna się
i kończy wielka sztuka. Zrodzona z samotności i w samotności tak wspa
niale spełniona.

Grzegorz Kalinowski
Wisława Szymborska, Wiersze wybrane, wybór i układ Autorki, wydanie nowe, uzupełnione,
Wydawnictwo a5, Kraków 2010
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Paweł Mackiewicz

„Wolność to pustka".
Sławomir Mrożek (prawie) codzienny
O stale wzrastającej, jak się wydaje, co najmniej od lat dziewięćdziesią
tych ubiegłego wieku atrakcyjności autobiografii i, najogólniej rzecz ujmując,
wszelkiej intymistyki świadczy nie tylko (bądź: nie tyle) popularność czytel
nicza tej gałęzi literatury - wszak w marnych czasach malejących nakładów
książkowych i postępującego kryzysu czytelnictwa trudno znaleźć właściwą
miarę tej popularności - ale (ile) przede wszystkim szczególna atencja, jaką

środowisko naukowo-artystyczne darzy zwłaszcza dwa gatunki: autobio
grafię i dziennik. Mocne dowody tej rewerencji złożyła Redakcja „Kwartal
nika Artystycznego" w poprzednim numerze, choć na dobrą sprawę swoją
zawartością potwierdzał on jedynie tendencję, której podporządkowała
się większość czasopism literackich: wartka kariera intymistyki jest dziś
faktem. Wystarczy zważyć na powodzenie, jakiego doczekały się dzienniki
Białoszewskiego - na długo (i wciąż jeszcze) przed wydaniem książkowym.
Akademickie zakłady, badające literaturę dwudziestowieczną i współczesną,

nadzwyczaj chętnie podejmują tematykę autobiograficzną. Całe instytuty
filologiczne specjalizują się w prześwietlaniu twórczości intymnej. Co wię
cej, jak wiadomo, badacze i krytycy pozazdrościli pisarzom ich dzienników,
pamiętników, autobiografii - i zaczęli ogłaszać własne, bywa, że w niczym
tamtym nie ustępujące.
Czy wobec powyższego dziwić mogą wygórowane oczekiwania, jakie
zwykło się czasem stawiać - jakkolwiek, w oczywistym sensie, niestosowne
byłoby takie określenie - literackim marginaliom? Nawiązuję, rzecz prosta,
do hasła reklamowego, którym posłużyło się Wydawnictwo Literackie, za
powiadając pierwszy tom Dziennika Sławomira Mrożka jako „najważniejsze
wydarzenie literackie roku". Przyjemność, jakiej dostarcza lektura, potwier
dza tylko, że czyta się jeden z najciekawszych dzienników, ogłoszonych
w ostatnim (skromnie licząc) dziesięcioleciu. O tym, że jest to jedno z niedużej
liczby naprawdę wyczekiwanych wydarzeń w roku na krajowym rynku wy
dawniczym - właśnie obok zapowiedzianej książki Białoszewskiego być może
faktycznie najważniejsze - niech świadczą zazdrosne spojrzenia współbraci
w filologii, posyłane okładce egzemplarza przedpremierowego...
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Autobiografię i dziennik, nawet podpisane tym samym nazwiskiem, czyta
się zupełnie inaczej. Najprawdopodobniej dlatego, że mimo zgodności pod
pisów umieszczonych pod nimi - utworów tych nie pisał ostatecznie ten sam
autor. Pomijam niezaprzeczalną rozbieżność (niezgodność) funkcji i natęże
nia kreacji literackiej, która z różną mocą występuje przecież w obu gatun
kach - dzienniki nierzadko ogłaszane bywają dopiero po śmierci piszącego,
autobiografie zaś z reguły po raz pierwszy wydaje się jeszcze za życia autora.
Dzienniki spisywane są na bieżąco, w gatunku tym trudniej o konsekwentnie
praktykowany kamuflaż; autobiografie pisze się z zamiarem zsumowania
przeżyć i doznań, zinterpretowania, przetworzenia rozległego horyzontu
doświadczeń, chodzi tym samym o przedstawienie siebie jako bohatera - lep
szego, gorszego: zawsze jednak bohatera, czyli kogoś uporządkowanego,
skonstruowanego wedle - uwaga wprawdzie to ryzykowna - „gorszych",
bo wypracowanych, wystudiowanych, literackich prawideł. W autobiogra
fii górę bierze esteta i reżyser, w dzienniku prym wiedzie improwizator
i analityk. Dlatego też piszący autobiografię zawsze ma prawo cofnąć się,
jeżeli uzna taki krok za zasadny. Autor dziennika podobnego prawa nie ma,
a w każdym razie przyznawać go sobie nie powinien. Jedno z najbardziej
przejmujących, zarazem niepokojących zdań Pornografii wygłasza Fryderyk,
pouczając roztrzęsionego po bezsensownej śmierci matki i niezdolnego do
samodzielnego myślenia Wacława: „Niech pan robi, co pan chce. Ale niech
to będzie nie mniej skrupulatne w swojej... w swojej powadze". Nie mniej
skrupulatne od zachowań matki, która, żyjąc, „docierała do sedna". Gombrowiczowski Fryderyk byl tak teatralny, że teatralność ta odsłaniała drugą,
właśnie anty-teatralną prawdę o jego poczynaniach. „Co za aktor! Wyraźnie
było widać szwy jego gry, on ich nie ukrywał. Ale też było widoczne, ile go
kosztuje, jak naprawdę blednie i drży w jej obieżach".
Gombrowicz wierzył w literaturę, w jej użyteczność, jego bohater teatralno
ścią opłacał samodzielność i transakcja ta (przynajmniej do czasu) przynosiła
mu profity. Mrożek - w Dzienniku - daje dowody dokładnie przeciwnej
postawy. Mrożek-artysta, literat, dramaturg i teatrolog nie ufa słowu pisa
nemu, wygłaszanemu, literaturę stawia poniżej samego życia, wyżej sza
cując nieopisaną (nie dającą się opisać) egzystencję w jej przypadkowym,
meandrującym nurcie, tymczasowości, chaosie. Egzystencja jest poważna,
literatura (albo: słowa) - nie. Z tego powodu dziennikowi (jako gatunkowi)
należy odmówić praw autobiografii - tę zresztą napisał i wydał artysta kilka
lat wcześniej (Baltazar. Autobiografia, Oficyna Wydawnicza Noir sur Blanc
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2006), nie ukrywając wcale przed czytelnikiem jej instrumentalnego, naj
dosłowniej autoterapeutycznego przeznaczenia. „Do mnie, kabotyny moje,
słowa. Nie mam nic oprócz waszej tandety. Niech przez wasze żałosne pyski,
pyszczki raczej, przemówi i będzie powiedziane, co ma być powiedziane."
I dalej, tego samego dnia, z tą samą pasją infantylnych nieomal inwektyw:
„Czytam was, słówka, i skręca mnie od obrzydzenia do was, ale to nie jest
ważne, ani wy, ani moje do was obrzydzenie. Literacik nachyla się z boku
i szepce: w złym stylu". Zapiski te pochodzą z końca 1969 roku, sporzą
dzone zostały niespełna cztery tygodnie po śmierci żony. Literackość - ta
dobra, udana, czy zła, grafomańska - nie ma szans, by stać się azylem dla
piszącego. W dekoracje, pośród których się przebywa, można uwierzyć lub
nie. Zachować skrupulatność w powadze. Autor Dziennika w tym tylko nie
różni się od Gombrowicza, że podobnie jak bohaterowie Pornografii czy
Ferdydurke dostrzega sztuczność dekoracji. Dostrzega dekoracje literackie,
lecz najwyraźniej im nie dowierza, gdyby bowiem uwierzył - odstąpiłby
zapewne od publikacji niektórych (miejscami licznych!) fragmentów, uchy
biających wykpiwanemu niekiedy w Dzienniku „dobremu stylowi". „Nie
zniszczę jednak tego, jeżeli chcę mieć świadectwa nie tyle mojej wspaniałości
i zapisywanie nie tyle ma służyć skomponowaniu siebie w taki czy inny
kształt estetyczny, ale chcę mieć świadectwa tout court" - notuje Sławomir
Mrożek, czyniąc jednocześnie, zamierzoną czy niezamierzoną, aluzję do do
browolnego zniszczenia w roku 1959 kilkunastu tomów pisanego wytrwale
przez jedenaście lat dziennika. Nawiasem mówiąc, choć autor nie objawia
żalu z powodu podjętej wówczas decyzji, czytelnik powinien tę przykrość
odczuć. Frapująca zapewne okazałaby się lektura - jeśli nie całości, to umie
jętnie wykonanego wyboru z - dzieła, którego pisanie rozpoczął zaledwie
osiemnastolatek, a przerwał dojrzały, blisko trzydziestoletni mężczyzna.
Ten unicestwiony dziennik - warto przecież podkreślić - zapoczątkowany
został u progu socrealizmu i stalinizmu w państwie ludowym, a zakończo
ny - w roku, w którym autor postanowił wystąpić z PZPR. To jedna ważna,
historyczna i polityczna klamra w diarystycznej twórczości Mrożka. Drugą
wyznaczają lata 1959-1969, okres małżeństwa z Marą (Marią) Okrembą: ślub
oraz śmierć żony. Nie bez znaczenia dla Dziennika jest fakt, że śmiercią tą
kończy się pierwszy z jego trzech zapowiadanych tomów. Trudno o moc
niejszą, bardziej tragiczną cezurę.
Mrożek tragiczny to niezmienne w Dzienniku przeciwieństwo Mrożka
literackiego. Tragiczny to jest, przede wszystkim, podległy doświadczę-
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niu śmierci - odchodzenia bliskich, najbliższych. Ale także narażony na
rozłąkę - z ojcem, z niektórymi spośród dobrych znajomych, na przykład
Adamem Tarnem, do 1968 roku redaktorem naczelnym „Dialogu", od tegoż
roku emigrantem. Ilekroć zaczyna się odczuwać tragiczność sytuacji, położe
nia, tylekroć literackość łączona bywa ze sztucznością, uwiera. Znamienne,
że Mrożek tragiczny z ochotą i konsekwentnie czytuje wybranych twór
ców - zwłaszcza prozy światowej: Prousta, Kafkę. „Literatura - pisze - nie
jest moim powołaniem ani sposobem życia. Trzeba to sobie odważnie po
wiedzieć. Mnie interesuje życie. Ach, jak mnie ono interesuje. (...) Tylko tak
jak Kafka. Literatura nie była jego powołaniem. Umarł osobny. (...) Pisanie
zabija." Wypada się więc zastanowić, czy tragiczność ta nie ma jeszcze in
nych - paradoksalnie - literackich źródeł. Mrożek wielokrotnie powołuje się
na Gombrowicza, poniekąd stawiając go sobie (i innym) za wzór pisarza.
„O ile wiem, Gombrowicz był bardzo po stronie życia. Jadł zawsze tak, jak
ja jadam tylko od czasu do czasu. Chciał zawsze tak (silnie), jak ja chcę tyl
ko od czasu do czasu." To zwięzły akapit, zapisany spontanicznie na wieść
o śmierci twórcy Trans-Atlantyku, swoisty manifest bezpośrednio i naiwnie
zwerbalizowanej tęsknoty za witalizmem. Następuje on - zaskakująco - nie
mal tuż po lapidarnej notatce: „Gombrowicz umarł w nocy, 24/25 lipca 1969".
Fascynacja Gombrowiczem wzrasta i dojrzewa w Dzienniku wraz z upływem
lat. Od zrazu ujawniającego się tu i ówdzie podziwu dla mocnej, niepodle
głej osobowości (właściwie raczej sposobu bycia pisarza: „Dzisiaj przyjechał
Gombrowicz. Pan Gombrowicz, a po włosku: Padrone. (...) Zrozumiałem, że
go nie lubią. Albo odwrotnie. Nie lubią go, bo są przez niego ujarzmiani,
czują siłę, przemoc. Nikt tego nie lubi") - do skwapliwych poszukiwań i po
twierdzania intelektualnych, filozoficznych pokrewieństw własnego dorobku
artystycznego z twórczością „patrona".
Mrożek Gombrowiczowski jest Mrożkiem niedojrzałym. W wewnętrznych
rozliczeniach z samym sobą oraz - w swoim szczególnego rodzaju (i uroku)
snobizmie. Jest pisarzem i człowiekiem niespełnionym, niepełnym, nie dość
ukształtowanym. Zadziwia powracający regularnie - niezależnie od coraz
liczniejszych sukcesów artystycznych, wydawniczych i teatralnych Mrożka acz nienatrętny kompleks niższości, który, być może, bezpieczniej i precyzyj
niej byłoby nazwać sceptycyzmem wobec samego siebie i własnych osiągnięć.
(Lakoniczny wpis oznaczony datą 25 czerwca 1963, wtorek, Chiavari - by
najmniej nie incydentalny: „Bardzo jestem niedouczony".) Nawiązanie zna
jomości z autorem Kosmosu nazywa bez ogródek „jednym z najważniejszych
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spotkań w (...) życiu". W Gombrowiczu dostrzega jednak także postać prze
ciwną samemu sobie. Psychoanaliza, której bohaterem i przedmiotem staje
się Gombrowicz, jest w gruncie rzeczy dyskretną próbą auto-rozpoznania:
„Prawdopodobnie on nigdy nie był nieśmiały. Nieśmiałość, przynajmniej ta,
którą ja znam i o której mówię, jest połączeniem miłości własnej z brakiem
zaufania do siebie. Nieśmiali są śmiali tylko w sytuacjach całkiem bezpiecz
nych. Nieśmiałość powstaje w mrokach dzieciństwa. Młodziutki człowiek
czuje nagle, że jest, i jest skrępowany swoim istnieniem wobec innych, bo
czuje, że wobec innych musi znaczyć". Co ciekawe, notujący te i podobne
przemyślenia prozaik i dramaturg, ulegając fascynacji Gombrowiczem, od
mawia jednak poważniejszej wartości dziełu Sartre'a, zarzucając twórcy Bytu
i nicości niedostatek talentu oraz odpychający, skostniały racjonalizm. Inaczej
niż sam Gombrowicz, który w swoim Dzienniku mówi wprawdzie o roz
czarowaniu marksizmem i egzystencjalizmem, niezbyt stanowczo zarazem
odżegnując się od oczywistych pokrewieństw z egzystencjalistami.
Sławomir Mrożek z Dziennika ma niemal od początku sobie przypisaną
rolę społeczną. Rolę emigranta - lub raczej anty-emigranta. Zagadnienie to
obszerne, zasługujące na nieporównanie baczniejszą uwagę i dla pierwszego
tomu zapisków - centralne. O liście protestacyjnym przeciwko agresji na Cze
chosłowację wystosowanym do władz polskich i opublikowanym w końcu
sierpnia 1968 roku w „Le Monde", następnie „Kulturze", autor zaledwie
napomyka („Tyle zapisałem mniej ważnych rzeczy. Wypada"), choć prze
cież ten protest ostatecznie zdecydował o pozostaniu pisarza na emigracji
oraz sześcioletnim całkowitym zapisie cenzorskim na jego prace w kraju.
Niezwykła dyskrecja Mrożka w tej kwestii kontrastuje z rozważaniami na
temat spraw emigracji, utrzymywanymi w znacznie mniej jednoznacznym,
osobistym tonie. Rozważaniom tym zawsze towarzyszą wątpliwości. Przy
czym chętnie manifestuje Mrożek swoją antyideowość, czyni to zresztą na
wyrost i trochę przekornie („Mogę tylko robić jedno (...). Nie udawać, że
cierpię. Siedzę poza krajem, bo mi tak lepiej" - 14 marca 1968). Z niechę
cią - wzorem Gombrowicza, choć niezupełnie tak, jak odnosił się do nich
Gombrowicz - traktuje autor Tanga środowiska emigracyjne. Już pierwszy
okres pobytu w Chiavari (od 1963 roku) owocuje przeróżnymi refleksjami na
ten temat; pojawia się, osłabiana przez skrupuły i obawy, chęć popróbowania
szczęścia na obczyźnie. „Rodzina [kraj - PM] ręce wyciąga, kwili, chwali i nęci
emeryturą. Co będzie ze mną i moją Europą? Może nie wiem dokładnie, na
co się ważę, dlatego jestem taki zuchwały?"
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Mrożek społeczny bywa jednocześnie Mrożkiem historiozoficznym.
Katastrofistą i na poły romantycznym (jednak!) wyznawcą descendencji.
„Komunizm nie jest wcale religią, jak to czasami się powiada bez zastano
wienia" - trudno nie wyczuć aluzji do eseistyki Miłosza, z którą Mrożek się
nie zgadza. U podstaw błędu popełnianego przez wyznawców komunizmu
i niemych, nie dość czynnych jego oponentów miałoby tkwić błędne prze
konanie, że eschatologiczną sankqę porządku chrześcijańskiego („Kochaj
bliźniego swego jak siebie samego" - Bóg jest depozytariuszem reguły i sam,
jako sędzia, z niej człowieka rozlicza) można skutecznie zastąpić sankgą etycz
ną sprawiedliwego jakoby porządku społecznego, opartego na altruizmie
i wyrzeczeniach („komunio - powiada Mrożek - namaszcza się i licytuje:
«Kochaj bliźniego», nie wspominając nic o sobie samym, co jest oczywistym
hochsztaplerstwem, bo oczywistą jest rzeczą, że nie można siebie samego
skreślić"). „Antychrześcijański" komunizm wywodzi się więc z chrześcijań
stwa, choć, ewoluując, zatracił cechy, które zbliżyłyby go do religii. Ewolucja
zresztą „nie musi oznaczać lepszości", taka ewolucja jest przeto odwróceniem
idei postępu - świadczy o descendencji w procesie historycznym. Historiozofia Mrożka, nieco chaotyczna i pozbawiona systematyczności, staje się
bliska katastrofizmowi. Trzy tygodnie przed wystosowaniem listu do rządu
polskiego pisarz notuje - tylko pozornie z nutką cynizmu: „Być świadkiem
gnicia, kto wie czy już nie wolę tego, co już przegniło do cna. To jest bardziej,
w czasie, postępowe. Bo postęp w ogóle - wiele bym dał, żeby mi nareszcie
to odeszło, postęp - mam tę narośl na mózgu, ale to nic więcej już jak tylko
narośl na mózgu. Człowiek, który ją ma, nie chce jej mieć, wie, że to nie
zdrowo i niesłusznie, ale jak się jej pozbyć? U mnie to tylko narośl. U wielu
ona zastąpiła mózg". Ten katastrofista ma coś z romantyka: lad pomiędzy
ludźmi można zaprowadzić wyłącznie odwołując się do (za pośrednictwem)
wyższej instancji, prawdziwej czy urojonej. Autorytet człowieka i rozumu
nie wystarcza, by zdobyć pewność, a ta bywa motorem działania. Mrożek
historiozoficzny upomina się tym samym o religię, argumentując, że to wła
śnie religia zawiera etykę i jest dla niej fundamentem, natomiast etyka sama
dla siebie fundamentem stać się nie może („Siłą dla siły gardzę").
Pod koniec maja 1968 roku, zatem jeszcze przed śmiercią żony, także przed
złożeniem prośby o azyl polityczny we Francji, autor Dziennika nie pierwszy
raz na jego kartach sporządza prowizoryczny bilans ostatnich lat - zarówno
tych spędzonych w kraju, jak i zagranicą. „Gdybym miał określić - pisze - to,
w czym się po latach, prywatnych i publicznych, znalazłem, musiałbym po

189

RECENZJE

wiedzieć: pusto. Opuściło się wszystko. (...) cały ten obszar, jak okiem sięgnąć,
przypomina raczej wydeptane klepisko. Nic na nim już nie rośnie." Czy to
rzeczywiście klepisko, czy może ogród bujny, acz nie nadmiernie plewiony,
po lekturze pierwszego tomu Dziennika pozostaje niedosyt i apetyt na tomy
kolejne (lata 1970-1979 oraz 1980-1989).
Na koniec cztery zdania z ostatniej strony Dziennika, których nie wolno
pominąć. „Stare pytanie: dlaczego tu piszę tylko część tego, co wiem o so
bie? Może nie przejmujmy się nim. (...) Po pierwsze: ja nie kłamię, czasami
przemilczam tylko. Po drugie - nie wiem, co chciałem powiedzieć." Owo „po
drugie" wydaje mi się nawet ważniejsze niż „po pierwsze". Właśnie ono, jak
ująłby to Mrożek, „jest pewną gwarancją prawdy".
Paweł Mackiewicz
Sławomir Mrożek, Dziennik. Tom I: 1962-1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
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W dwusetną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego Państwowy Instytut
Wydawniczy po biograficznej ksiące o nim Marii Dernałowicz opublikował
w serii „Klasycy Literatury Polskiej" wznowienie jego Dzieł wybranych. Tom
I zawiera wiersze i poematy, natomiast dwa tomy pozostałe - dramaty. We
wstępie znajdujemy próbę opisu losów recepcji dzieł Słowackiego od 1850

do 2009 roku oraz krótki kalendarz życia i twórczości. Autorzy wyboru tak
go wyjaśniają: „W naszych czasach, jak się zdaje, elementy fabuły, anegdo
ty, treści bezpośrednie nie stanowią głównego przedmiotu zainteresowania.
Szukamy w dziele literackim chyba czegoś ważniejszego: sankcji moralnych,
koncepcji intelektualnych, kategorii filozoficznych ujętych we właściwą im
formę, która je uwypukla, czyni je dla nas dostępnymi. Ta świadomość, że to
forma wypowiedzi właśnie wyjaśnia lub ukrywa, rozwiązuje albo gmatwa,
wyjaśnia czy też zaciemnia wszystkie owe elementy, że czytelnik współczesny
jak gdyby instynktownie na tę formę zwraca uwagę, wnikając tym samym,

nieraz bezwiednie, w arkana warsztatu poetyckiego".
Mamy w Dziełach wszystkie główne utwory Słowackiego, ale także i te nie
ukończone, fragmentaryczne, nieraz kalekie. Obok dramatów fabularnych
znajdują się tu m.in. Genezis z Ducha i Król-Duch, fragmenty dramatyczne,
fragmenty Dziadów, Konrada Wallenroda i Pana Tadeusza, Próby poematu filo

zoficznego, fragmenty przekładów Iliady i Makbeta, a obok wierszy - przypo
wieści, poematy i epigramaty.
M.W.
Juliusz Słowacki, Dzieła wybrane, tom I - IH, wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł
Hertz, seria „Klasycy Literatury Polskiej", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010

*

Poezje zebrane to pierwszy tom Dzieł wszystkich Bolesława Leśmiana: kolej
ne: Szkice literackie, Utwory dramatyczne, Listy, Baśnie i Kalendarium ukażą się
w przyszłym roku. Niewiele było wydań Leśmiana, uznawanego przecież
za jednego z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. W tej edycji
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opracowanej przez Jacka Trznadla mamy trzy wydane za życia tomy wier
szy: Sad rozstajny (1912), Łąkę (1920) i Napój cienisty (1936), opublikowaną
pośmiertnie Dziejbę leśną (1938) oraz, w drugiej części, ułożone w porządku
chronologicznym Poezje rozproszone z lat 1895-1915, a wśród nich wiersz-debiut, który dzieli od pierwszego wydania zbioru poezji aż siedemnaście
lat (!) oraz wiersze rosyjskie w oryginalnych brzmieniach i w przekładach.
W Powstaniu Warszawskim przepadło prawie całe archiwum poety wraz
z kopiami i wariantami tekstów opublikowanych, edytor musiał więc trzymać
się jak najściślej pierwodruków i konfrontować je z przedrukami. Przypisy
odnotowują wszystkie pierwodruki czasopiśmiennicze i książkowe wierszy
Leśmiana jak i przedruki dokonane za życia autora. Leśmian był cyzelatorem
i wielokrotnie przerabiał swoje utwory. Duży problem jest z interpunkcją, która
prawie integralnie łączy się z rytmiczną wartością wiersza, bez której według
Leśmiana nie ma poezji. W Przypisach znajdziemy odnalezione warianty tekstowe
wierszy, a także objaśnienia niektórych „dziwotworów językowych": neologi
zmów i „leśmianizmów", archaizmów, dialektyzmów czy neosemantyzmów.
Jak pisze Trznadel: „«Giętkość» słowotwórcza służy często Leśmianowi jako
odpowiednik i podkreślenie «niedookreślonej» sytuacji wiersza", chociaż może
dziś być znacznym utrudnieniem w lekturze. Autor Sadu rozstajnego odszedł od
poetyki okresu młodopolskiego i jest to wspaniała przygoda, gdy obserwuje się,
na przestrzeni wielu lat, tę przemianę, która buduje jego wielkość.
M.W.
Bolesław Leśmian, Poezje zebrane, opracował Jacek Trznadel, Dzieła wszystkie, tom I, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010

*

Kuszenie świętego Antoniego to najbardziej dziwny, jeżeli nie tajemniczy
utwór (dramat? opowieść?) Gustawa Flauberta (1821-1880), który nazwał
go „dziełem całego swojego życia". Dedykowany zmarłemu przyjacielowi,
jest też jakby naznaczony śmiercią innych bliskich pisarzowi osób, a także
odchodzeniem jego samego. Pracował nad nim prawie ćwierć wieku, napisał
trzy wersje, z których ostatnia została ogłoszona w 1874 roku i właśnie z jej
nowym polskim przekładem mamy do czynienia.
Święty Antoni Pustelnik (250-356) to fascynująca postać - eremita i asce

ta, twórca pierwszego w Egipcie i w świecie chrześcijańskim skupiska
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monastycznego; najpierw mieszkał w grobowcu w skalnej skarpie, potem
wędrował, przebywał w różnych miejscach i wspólnotach. Najważniejszym
i najbogatszym świadectwem o nim jest jego Żywot autorstwa Atanazego,
istnieją też przypisywane jemu pisma oraz kilkadziesiąt opowiadających
o nim apoftegmatów (zob. nota w „K.A." nr l(49)/2006). Flauberta zafascy
nowała tak postać Świętego jak epoka, w której żył, zwana „epoką lęku",
przypadająca na drugą połowę III wieku i miejsce - Egipt, wielki tygiel
mityczno-pogańsko-religijny, w którym kotłowały się wszelkie religijne
radykalizmy, a prym wiodły gnoza i manicheizm. Inspiracją były też dla
niego dzieła malarskie: zobaczone w 1845 roku w Genui Kuszenie świętego
Antoniego Bruegla Młodszego, Kuszenie Callota, a także sławny obraz Boscha.
Te obrazy fascynowały go na równi z postacią świętego. W liście do George
Sand w 1872 roku napisał: „jest we mnie podłoże duchownego, o czym lu
dzie nie wiedzą", chociaż nie uważał się za chrześcijanina. Zresztą w życiu
duchowym autora Salambo trudno jest się połapać: w liście z 1871 roku na
pisał: „Poganizm, chrystianizm, chamstwo. Takie są trzy wielkie ewolucje
ludzkości. Nieprzyjemnie jest znaleźć się w ostatniej".
Święty Antoni Flauberta to człowiek miotany przez żądze, ale i ktoś ze
wszystkich sił pragnący wiedzy i poznania. Czy taki nie był sam Flaubert?
Zdumiewają zło, dzikość i wielkie furie ukazane w tym dziele, widoczne tak
w tekście głównym jak i w didaskaliach. Przez głowę Tebaidy przechodzi
korowód postaci. Kogo wśród nich nie ma! Zjawiają się aniołowie, posta
cie biblijne, ojcowie Kościoła, mnisi egipscy, święci, papieże, męczennicy
i filozofowie, pisarze, postacie i stwory fantastyczne i mityczne, cudowne
rośliny i kamienie, Diabeł i wyznawcy różnych sekt i herezji, pogańscy bo
gowie i boginie, herosi, Pytia, cesarze rzymscy, królowie, a nawet Bucefał,
ulubiony ogier Aleksandra. Są cytaty z Biblii i jest Jerozolimski symbol. Są
wyznawcy gnozy, manicheizmu i marcjonizmu, walentynizmu, platonizmu
i arianizmu, montanizmu i sabelianizmu, są, między innymi: gimnosofiści,
setianie, teodoganie, taganie, jazatowie, ferowery, heryntianie, apolinaryści,
ceryntianie, seleukianie, hermianie, pryscylianie, enkratyci, ebionici, ofici,
baraomici, gangarydzi, sachalici, adramici, homeryci, hippopodzi, helwidianie, messalianie, paternianie, nikolaici, salezjanie, sampseanie, karpokraci,
kainici, circumcelioni, audianie, kollyrydianie, askyci, apellici, elkazaici,
markozjanie, meryntianie, walezjanie, astomowie, nisnajowe, blemmjowie,
pigmeje, sciapodowie, bogowie starożytnej Mezopotamii, bóstwa z czasów
przedgreckich, kapłanki i kapłani egzotycznych rytów, hinduiści, obrazy
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z mitologii irańskiej, frygijskiej, egipskiej, rzymskiej, greckiej, staroitalskiej
i starogreckiej. I jest lot na rogach Diabła, potężne, mrożące krew w żyłach, ale
i fantastyczne rojenie. I to wszystko dzieje się w głowie Wielkiego Pustelnika,
w jego myślach, wyobraźni, fantazji, w marzeniach, halucynacjach, snach
i pół-snach - poetycko-religijno-metafizyczno-filozoficzno-teologiczno-realistyczny wir (realizm oniryczny?). Widzimy, jak święty atakowany jest przez
Diabła i widzimy to tak z jego strony, jak i całej tej burzliwej i schyłkowej
„epoki lęku". Ciekawe doświadczenie!
Uparcie szukać sensu, stawiać pytania i drążyć dalej - takie jest według
mnie przesłanie flaubertowskiego Kuszenia, które kończy się obrazem tarczy
słońca i promieniującą z jej środka twarzą Jezusa Chrystusa, znakiem krzyża
i początkiem modlitwy. I w tym świetle cała ta seria obrazów jawi mi się jako
seria metamorfoz, silnego dążenia do przemiany, a przynajmniej podniety
dla pracy umysłu i pracy ducha.

K.M.
Gustave Flaubert, Kuszenie świętego Antoniego, w przekładzie Piotra Śrdedziewskiego, z komen
tarzami Gisele Seginger, Renaty Lis i Ryszarda Przybylskiego, seria „Wielcy pisarze w nowych
przekładach", Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010

*

To już ostatni, piąty (w trzech częściach) tom pierwszego zbiorowego, ko
mentowanego wydania Listów Henryka Sienkiewicza. Jak obliczono, Sienkie
wicz napisał około piętnaście tysięcy listów i z tej liczby zachowało się około
trzy tysiące, które w całej tej edycji mamy zaprezentowane. Świetny język, styl,
składnia sprawiają, że te tysiące stron czyta się z ciekawością, przyjemnością
i pożytkiem. Takiej polszczyzny już dziś nie spotkamy, a jest ona naprawdę
dobrym wzorcem dla współczesnych, chyba jednym z najlepszych.
W części pierwszej uwagę zwracają listy do Kazimierza i Wandy Szetkiewiczów, rodziców pierwszej żony pisarza: widzimy dramat Sienkiewicza, który
walczy o ratowanie zdrowia i życia żony, a po jej śmierci, dzieci zagrożonych
dziedziczną po matce gruźlicą. Jednocześnie mamy w tych listach wiele in
formacji o pracy pisarskiej. Ciekawe są listy do Stanisława Tarnowskiego,
pierwszego monografisty pisarza, do Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz
do Stanisława Tomkowicza, redaktora „Czasu", w którym ukazały się m.in.
Listy z Afryki, powieści Bez dogmatu, Rodzina Połanieckich i Quo uadis.
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jakby żywcem wzięty z gawędy szlacheckiej. Daj nam Panie Boże dzisiaj

takiego pisarza.

K.M.
Jarosław Iwaszkiewicz, Listy do córek, słowem wstępnym poprzedziły Maria Iwaszkiewicz
i Teresa Markowska, opracowanie Anna i Radosław Romaniukowie, Państwowy Instytut Wy

dawniczy, Warszawa 2009

*

Od 1954 roku na łamach „Życia Warszawy" w ramach stałej rubryki publi
kował Jarosław Iwaszkiewicz felietony, artykuły, rozszerzone noty i gawędy

o książkach i pisał je przez ćwierć wieku, prawie do śmierci. Gdzie te czasy?
Stała rubryka o książkach w codziennej gazecie! A do tego Autor tej rangi
co dzisiaj, powiedzmy, Tadeusz Różewicz. Nie ma już tygodników i prak
tycznie miesięczników literackich (a przecież jeszcze nie tak dawno były ich
dziesiątki!), dla gazet literatura to dziś przeważnie rzecz za poważna i za

wysokie progi.
W Rozmowach o książkach Iwaszkiewicz pisze nie tylko o literaturze, ale

i o malarstwie, muzyce, operze, architekturze, czy filmie, a nawet o kolejce
EKD. Ale oczywiście głównie o literaturze: o nowościach i o książkach z do
mowego księgozbioru. Szeroki krąg od Chopina do Tadeusza Micińskiego,
teksty m.in. o Prouście, Słowackim, Goethem, Buninie, Witkacym, Dantem,
Dostojewskim, Szymanowskim, Bachu, Fontanem. I nie tylko o literaturze
pięknej, ale i o tzw. dokumentach życia i o biografiach. Mamy tu całą galerię
postaci - żywych i umarłych, cały żywy księgozbiór, katalog spraw i swoisty
autoportret Starego poety.
W 1962 roku Iwaszkiewicz napisał: „Może to będzie paradoks, co ja po
wiem, ale wydaje mi się, że prawdziwą klasę pisarską nieomylnie poznaje

się nie na wielkich, zasadniczych, dziełach, ale gdzieś w jakichś marginesach,
w notatkach, luźnych uwagach, dziennikach". Czytajmy więc uważnie te
Rozmowy. Nikt nam dzisiaj tak o książkach i o swoim z nimi obcowaniu

nie opowie.
M.W.
Jarosław Iwaszkiewicz, Rozmowy o książkach. Nowy wybór z lat 1954-1979, opracowała Katarzyna
Gędas, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik", Warszawa 2010
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*

Z Iwaszkiewiczowskiej serii prezentowanej przez Państwowy Instytut
Wydawniczy - Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne. Na obszerny tom skła
dają się eseje i artykuły w większości nieopublikowane w żadnej z książek
Jarosława Iwaszkiewicza, w tym kilka odczytanych z rękopisów. Jak chyba
żaden inny polski pisarz związany był z muzyką: napisał m.in. cztery książki
biograficzne - o Bachu, o Chopinie i dwie o Szymanowskim, którego był

przyjacielem, a także wiele szkiców, recenzji i felietonów muzycznych - ni
niejszy tom jest bogatym wyborem z tej spuścizny. „Forma bytu idealne
go", „sztuka pełna tajemnicy, jak architektura oparta na liczbach. I mogąca

trwać wiecznie, bo przecież liczby nie są kategoriami naszego myślenia, są
wiecznotrwałymi bytami" - tak pisał o muzyce, którą kochał i bez której nie
wyobrażał sobie życia.
Na wybór złożyło się, min. dziesięć tekstów z cyklu Dziedzictwo Chopina,
a wśród nich zapisy po lekturze Listów, dziewięć tekstów o Szymanowskim,
m.in. o jego życiu, o Królu Rogerze, a także o jego utworach literackich, recenzja
Jana Sebastiana Bacha Schweitzera, wspomnienia muzyczne, Listy o muzyce, które
w latach 1959-1960 publikowane były w „Nowej Kulturze", a od 1961-1962
w „Przeglądzie Kulturalnym" m.in. o Bachu, Chopinie, Mozarcie, Beethovenie,
Brahmsie, Szymanowskim, Wagnerze, Strawińskim, a także o Wandzie Lan
dowskiej i Zygmuncie Mycielskim oraz muzyczne teksty z Rozmów o książkach
publikowane w „Życiu Warszawy" w latach 1956-1979. Całość uzupełnia pół
setki zdjęć.
M.W.
Jarosław Iwaszkiewicz, Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, wybór, opracowanie tekstu i po
słowie Radosław Romaniuk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010

*

Niby-dziennik Zygmunta Mycielskiego (1907-1987) obejmujący lata
1969-1981 to zaledwie pierwszy tom, wybór autora dokonany z obszernej
spuścizny (pierwsze zapisy datują się sprzed wojny) sygnowanej tym ty
tułem. W zdaniach otwierających mówi: „Nigdy się tak nie rozmawia, jak
się pisze. Pisze się dlatego, żeby powiedzieć to, czego się nie mówi. Z mu
zyką jest to samo. Pisze się to, czego się nie mówi. Nawet to, czego się nie
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śpiewa. Muzyka instrumentalna przejęła rolę głosów niewyśpiewanych."
I w następnym zapisie kontynuuje: „Nuta wytrzymuje jakieś tempo lub go
nie wytrzymuje. Odnosi się to zarówno do wolnych temp, jak i do szybkich.
Nuta jest rozciągnięta w czasie, albo punktuje czas. Trwanie półnuty
wytrzymuje dwie sekundy, ćwiartki sekundę, a nie wytrzyma trzech sekund
czy półtorej sekundy. (...) Pisarz jest w innej sytuacji. Tu wszystko zależy od
klarowności myśli, myśli-obrazu. Myśl i myśl-obraz skupione są tu w słowie
i w znaczeniu słowa. Znaczenie słowa i znaczenie nuty są zupełnie różne.
Jednakże i słowo i nuta coś znaczą. Znaczenia te łączą się gdzieś bardzo
wysoko, poza zasięgiem naszego rozumienia. Sfery tych znaczeń jednoczą
się ponad zakresem logicznego myślenia. Nie możemy dosięgnąć ani myślą,
ani wrażliwością miejsca, w którym sens nuty i słowa zbiega się w jednym
punkcie. Tego punktu nie ma nigdzie. Nasze anteny chwytają różnorodne
znaczenia, stąd próba, że istnieje gdzieś wspólne źródło." Czy taki początek
może nie zachęcić do dalszej uważnej lektury? Jest to bardzo zachęcająca

introdukcja!
I dalej nie rozczarowujemy się. Wiele jest w tych zapisach ważnych i cie
kawych fragmentów dotyczących sztuki i ludzi. Na przykład: „Tylko poko
nywanie oporów daje rezultat, a więc rezultat, czyli osiągnięcie jest darem."
(jakże to jest niesamowite zdanie!); „O kompozycji: Nie to, co wybieram, ale
to, co słyszę. Co słyszę, gdy rzeczywiście piszę to, co słyszę."; „Kontemplacja
- zastępuje histerię. Nie chodzi o trans magiczny, ale o «życie wewnętrzne»";
„Niestety nie znałem Schuberta, Beethovena i Chopina. Jestem pewien, że
byli oni zupełnie innymi artystami od pokolenia tych, których znałem, i już
widzę, że dzisiejsi są znowu całkiem inni. W gruncie rzeczy, te zmiany są
czymś najbardziej zasadniczym."; „Jeżeli już wszystko zawodzi, otwieram
Schuberta, Beefhovena i tam, w paru taktach, znajduję zaprzeczenie wszelkich
zwątpień, przekreślenie niechęci, ufność w siły, których pojąć, zrozumieć
nie mogę."; „Konstrukcja jest bardziej tym, czym jesteśmy, niż szczegóły.";
o kwartetach Beethovena: „Niecierpliwią mnie ich analizy. Fascynuje ciągłość
i bezustannie działająca pomysłowość, jej bogactwo niewyczerpane, w zasa
dzie, przerwach, figuracji, rytmie, następstwach. Ustawiczny dialog czterech,
których głosy, czyli kwestie muzyczne, nie mówią nigdy rzeczy pustych,
błahych, remplissage, pomimo wszystkich powtórek, nawrotów i rozwinięć
(Durchfuhrung-ów)"; „Niech mnie Bóg strzeże przed wszystkim, co sprawia,
że ostatnie chwile czy lata bywają zanikiem wszystkiego, co jaśniejsze od
ciemności, goryczy, zwątpienia."
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Przewijają się m.in.: Szymanowski i Rubinstein, Lutosławski i Penderecki,
Miłosz i Iwaszkiewicz, Andrzejewski i Czapski, Kisielewski i Hertz i jest
obecny Mycielski - dobry duch w swoich trudnych powijakach.

M.W.
Zygmunt Mycielski, Niby-dziennik, Wydawnictwo „Iskry", Warszawa 2010

*
Są to rozważania o religii, raczej o wierzeniach niż obrzędach, czynione
w głównej mierze z punktu widzenia chrześcijaństwa, które, co Leszek Ko
łakowski stwierdza w pierwszym rozdziale, jest „największą skarbnicą prób
przekładu wiary na dostępne «światłu naturalnemu» konstrukcje metafi

zyczne", „dostarcza filozofom najwięcej materiału dla spekulacji" i oparte
na założeniu, że „to, co ludzie jawnie wyrażają w dyskursie religijnym, jest
właśnie tym, co chcą wyrazić".

Rozważania Kołakowskiego przeplatane są świetnie dobranymi cytatami,
m.in. z Lutra, Orygenesa, Mistrza Eckharta, św. Tomasza z Akwinu, Pascala,

Kierkegaarda, Wittgensteina, Angelusa Silesiusa, Księgi Zohar, Paracelsusa,
Tertuliana i św. Augustyna.

Mówi Kołakowski m.in. o tożsamości Boga, dylemacie wszechmocy i zła

(jest to najbardziej klasyczny z klasycznych dylematów teologii), o problemie
Wiary i Rozumu, o intelekcie i o zaufaniu (ostatecznie wszystko sprowadza
się do podstawowej zasady: ufać Bogu), o kwestii tzw. zbiorowej odpowie
dzialności i zbiorowej kary, o grzechu i odkupienia (jest to jedna z najbardziej

zagadkowych i drażliwych kwestii w doktrynie chrześcijańskiej), o Wygnaniu
i o Powrocie, o Bogu filozofów i o Bogu Abrahama i Izaaka, o cudach i o ob
jawieniu, o spekulacji teologicznej i filozoficznej i o metafizycznych zagad

kach, o prawdzie i o iskrze Bożej, o prawdzie częściowej (fragmentarycznej)

i o prawdzie wszystkoobejmującej, o sacrum i o profanum, o doświadczeniu
mistycznym i o nihilizmie, o mistyce i o sceptycyzmie, o woli Boga i o wolnej
woli (według św. Augustyna człowiek, który postępuje według własnej woli,
przypomina diabła), o głównych źródłach sprzeczności i o racjonalistach,
o obrządku Eucharystii, o pojęciu Łaski i Trójcy Świętej, o postaci błędnego

koła w argumentacji i o pań Pascala, o zasadzie credo ut intelligam i o amor
fati stoików.
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nym socjalistą? Na czym polega samozatrucie otwartego społeczeństwa? Kim
są barbarzyńcy? Jak troszczyć się o Boga w pozornie bezbożnej epoce? Dla
czego tak ważnym tematem stal się „powrót sacrum"? Jakim zagrożeniem jest
samoniszczycielski ruch Oświecenia? Czy prawda umarła? Dlaczego Absolut
nigdy nie może ulec zapomnieniu? Kto dziś stawia takie i im podobne pytania?
A przecież bez nich w rozwoju duchowym czy umysłowym nikt nie posunie
się nawet o krok do przodu! Dlatego warto czytać Leszka Kołakowskiego,

wracać do niego i spędzać z nim czas.
Dla większej zachęty dodam jeszcze jeden cytat z tej książki: „To, o czym
mówimy, nie jest tylko sprawą intelektualistów, filozofów i poetów, lecz
sprawą europejskiego ducha, jego dnia codziennego. Niepokój dręczy
i wyniszcza nie tylko aktywne bieguny kultury religijnej - walczące
chrześcijaństwo i walczącą bezbożność. Bez trudu odkrywamy go także
pod powierzchnią szeroko rozpowszechnionej obojętności, która dziś
jawi się jako naczelna postać życia duchowego. Nawet w samym środku
pozornej obojętności nie sposób całkiem zakryć niepokojącej pustki, nie
sposób całkiem uciszyć tego, co na poły umyślnie zapomniane. Gdzieś
spoza wszystkich naszych dokonań i doświadczeń nieustannie wynurza
się apokaliptyczne ostrzeżenie: «Mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się,
i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz

i biedak, ślepy i goły» (Ap 3, 117)".
K.M.
Leszek Kołakowski, Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, wybór i układ Zbi

gniew Mentzel, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010

*

Gdy Czesław Miłosz wszedł do Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, od razu zapytał, gdzie tu był gabinet profesora Ta
deusza Czeżowskiego (ur. 1889 w Wiedniu - zm. w 1981 w Toruniu), jego
wileńskiego profesora, filozofa, logika i etyka, wybitnego przedstawiciela
Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, którego filozofia świetnie koresponduje
z głównymi nurtami i pomysłami filozofii XX wieku. Tadeusz Czeżowski
i jego przyjaciel Henryk Elzenberg to moim zdaniem jedne z najświatlejszych
postaci polskiej myśli filozoficznej i jestem szczęśliwy, że mogłem mieszkać
z nimi w jednym mieście.
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Filozofia na rozdrożu (Analizy metodologiczne), wydana po raz pierwszy
w 1965 roku w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, zawiera pisane
w latach 1957-1964 w formie odczytów rozważania dotyczące zagadnienia
metodologii nauk, a także sytuacji filozofii we współczesnym świecie.
W tytułowym eseju Czeżowski zastanawia się nad tym, czy świat jest
duchowy, czy materialny i czy jest jednością, czy wielością? Wyjaśnia,
na czym polega i czemu służy tworzenie konstrukcji metafizycznych.
Mówi o metafizycznych dociekaniach, które przekraczają granice świa
ta empirycznego i otwierają nowe horyzonty, o poznaniu intuicyjnym
i postawie egzystencjalistycznej. Pokazuje, jak pogodzić twierdzenia
pozytywizmu w jego współczesnych odmianach z maksymalistycznymi
tendencjami nowoczesnej metafizyki, „zarzekając się jednak wszelkiego
dogmatyzmu, w klasycznym rozumieniu tego pojęcia jako przeciwieństwa
sceptycyzmu."
Kolejne szkice dotyczą: nauki o definicjach i o definicji, rodzajów opisu
naukowego, konotacji i denotacji, co służy przeprowadzeniu granicy mię
dzy logiką a psychologią w dziedzinie logicznej teorii nazw, kryteriów,
za pomocą których rozstrzyga się o istnieniu pewnych szczególnych
indywiduów, co z kolei wiąże się z zagadnieniem uniwersaliów, („Czy
istnieją rzeczy, w których rozróżniamy - myślowo tylko - ich własności,
czy przeciwnie, istnieją tylko proste jakości, które układamy w komplek
sy zwane rzeczami, o własnościach w postaci owych składających się na
nie jakości?"), tak zwanego uzasadnienia bezpośredniego i oczywistości,
indukcji a rozumowania przez analogię, różnego rodzaju dowodów,
generalizacji, abstrakcji i formalizacji, klasyfikacji zdań i funkcji propozycjonalnych, wartości, konfliktów w etyce, logiki dóbr, paradoksu
wolności („Paradoks wolności polega na tym, że wolność nieograniczona
sama sobie zaprzecza, przeto aby być wolnym, trzeba ograniczyć swoja
wolność"), z rozróżnieniem na wolność zewnętrzną i wolność wewnętrzną
(„człowiek w niewoli zewnętrznej może zachować wolność wewnętrzną"),
sensu i wartości życia oraz klasyfikacji rozumowań i jej konsekwencji
w teorii nauki.
Największe wrażenie zrobił na mnie krótki tekst pt. Sens i wartości życia.
Co to jest życie, sens i wartości, jasno zostaje wyjaśnione w trzech pierw
szych akapitach. Pojęcie sensu zawsze odnosi się do jakiejś całości lub
układu - właściwej formy, która sprawia, że całość jest zwarta, przejrzysta,
harmonijna i celowa. Życie ma sens, jeżeli „jest uporządkowaną całością
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działań, całość zaś taka powstaje, gdy działania są podporządkowane ukła
dowi zharmonizowanych celów w ten sposób, iż służą ich kolejnej realizacji,
do celów najbliższych na dziś, jutro, pojutrze, aż do jakiegoś ostatecznego
celu życiowego, podporządkowującego sobie cele poszczególne i cząstko
we. Takie jest życie człowieka, który ustalił sobie rozsądny wzór lub ideał
życiowy i realizuje go wytrwale." Czeżowski dodaje, że wybór rozsądny
to wybór „dostosowany do sił i zdolności, (...) uwzględniający możliwie
wszechstronny rozwój osobowości." „Życie, które ma sens w podanym
znaczeniu, ma także wartość, jeżeli wartościowy jest ideał życiowy i cele,

według których zostało ukształtowane".
Widzimy, jak jasno, prosto i prawdziwie można mówić o, wydawałoby się,
bardzo trudnych i skomplikowanych sprawach? „Sens życia jest warunkiem
koniecznym jego wartości". „Życie - to jakby zadanie, które człowiek ma
rozwiązać, sens życia zaś - to rozwiązanie, które trzeba znaleźć. (...) Nada
sens swojemu życiu ten, kto znajdzie właściwe rozwiązanie." Czy można
krócej, jaśniej, głębiej i sensowniej powiedzieć coś na ten temat? Oczywiście
są to ramy, które potem trzeba wypełnić swoją własną, indywidualną treścią.
I na zakończenie - konkluzja ostateczna: „Aby nadać sens i wartość swo
jemu życiu w znaczeniu, od którego rozpoczęliśmy te rozważania, trzeba
wypracować sobie pogląd na świat - a to znaczy: uwierzyć, że są ideały,
którym warto życie poświęcić."
Najczęściej cytowani w tej książce są: Arystoteles, Platon i Descartes,
a szerzej omówione takie zagadnienia jak m.in. różnego rodzaju kryteria,
istnienie, postawa, redukcja, rozumowanie, zasada, zdanie i znaczenie. Są
to teksty na pewno warte uważnego przeczytania i przemyślenia.
K.M.
Tadeusz Czeżowski, Filozofia na rozdrożu (Analizy metodologiczne), Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009

*

Międzynarodowa osobowa monografia bibliograficzna Zbigniewa Herberta
została opracowana z pietyzmem i jakby zapieczętowana, ale przecież jest
to dzieło w toku, rozszerza się i będzie rozszerzać się każdego następnego
roku. Benedyktyńska praca Pawła Kądzieli dobrze toruje drogę tak do pu
blikacji pełnego rejestru utworów Herberta jak i krytycznego wydania jego
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pism zebranych, czy naukowej biografii pisarza i kalendarium jego życia
i twórczości.
Monografia ta ukazuje recepcję dzieła Herberta, dokumentuje przekłady
jego wierszy na kilkadziesiąt języków świata, podaje spis recenzji i omówień
jego utworów, a także rejestruje interpretacje tychże utworów. W tomie I,
Bibliografii podmiotowej 1948-2008, uwagę zwracają wnikliwe noty do po
szczególnych haseł. Widzimy, jak nic, co zostało zapisane, nie ginie, ile waży
i znaczy słowo pisarza i jaka różnorodna mozaika układa się z jego utworów
i różnych, czasami zdawałoby się, że przygodnych tekstów. W części Biblio
grafii przedmiotowej (tom II), również dotyczącej lat 1948-2008, znajdują się
m.in. opis recepcji społecznej twórczości autora Pana Cogito, dokumentacja
dotycząca pośmiertnych dziejów jego sławy i legendy, rejestr polemik i spo
rów toczących się wokół niego - tak za jego życia jak i po śmierci. W Wykazach
oraz indeksach znajdujemy m.in. dział „Zbigniew Herbert w poezji i innych
utworach literackich", wykaz antologii z utworami Herberta w języku pol
skim i w językach obcych oraz potrzebne indeksy.
Lektura tych tomów to ciekawa podróż przez meandry i labirynt twórczości
jednego z najważniejszych współczesnych poetów polskich.

MW.
Paweł Kądziela, Twórczość Zbigniewa Herberta. Monografia bibliograficzna, tom I - II, Biblioteka
„WIĘZI", tom 236, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Oddział Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza, Towarzystwo „Więź", Warszawa 2009

Nowe książki

Biblioteka „Zeszytów Literackich"
Natalia de Barbaro, Ciemnia, Warszawa 2010
Józef Czapski, Wyrwane strony, Warszawa 2010
Marcin Kurek, Oleander, Warszawa 2010
Biuro Literackie
Tadeusz Różewicz, Wycieczka do muzeum. Wybór opowiadań, seria Proza 8,
Wrocław 2010

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Janusz Drzewucki, Wiersze wybrane, Warszawa 2010
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
ks. Jan Sochoń, Intencje codzienne, Rzeszów 2009

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik"
Lewis Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów. Po Tamtej Stronie Lustra i co
Alicja tam znalazła, z ilustracjami Johna Tenniela, przełożyła Jolanta Kwasek,
Warszawa 2010
Zinnaida Gippius, Dziennik petersburski (1914r-1919), Dziennik warszawski
(1920-1921), przełożył, posłowiem, przypisami opatrzył Henryk Chłyskowski, Warszawa 2010
Wiktor Jerofiejew, Bóg X, przełożył Michał B. Jagiełło, seria Mała proza,
Warszawa 2010
Philip Roth, Duch wychodzi, przełożyła Jolanta Kozak, seria Nike, Warszawa
2010
Roberto Saviano, Piękno i piekło, przełożyła Aniela Pawłowska-Zampino,
Kraków 2010
Antonio Tabucchi, Czas szybko się starzeje, przełożyła Jolanta Ugniewska,
seria Nike, Warszawa 2010
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Krzysztof Kuczkowski, Wiersze masowe i inne, Biblioteka „Toposu", tom 53,
Sopot 2010

Towarzystwo „Więź"
Andrzej Bobkowski, Aniela Mieczysławska, Listy 1951-1961, do druku po
dał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, tom 21,
Warszawa 2010
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Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
Mirosław Dzień, Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława
Miłosza i Tadeusza Różewicza. Studium analityczno-interpretacyjne, tom 1-2,
Bielsko-Biała 2010

Wydawnictwo Iskry
Nicolas Sebastian Chamfort, Charaktery i anegdoty. Małe dialogi filozoficzne.
Maksymy i myśli, przełożyli Tadeusz Boy Żeleński, Ryszard Engelking, Karol
Drzewiecki, Warszawa 2010
Czary i czarty polskie oraz Wypisy czarnoksięskie i Czarna Msza, napisał, wybrał
i przypisami opatrzył Julian Tuwim Anno Domini 1923, wstęp Piotr Matywiecki, Warszawa 2010
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
Jan van Russobroec, Dzieła, przełożył ks. Maria Lew-Dylewski CRL z języka
staroflamandzkiego, tom 4, Kraków 2006

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Richard Rorty, Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziesto
wiecznej Ameryce, tłumaczenie Andrzej Kalarus i Andrzej Szahaj, Toruń
2010
Wydawnictwo Pogranicze
Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956-2007,
wybrał, opracował i wstępem opatrzył Piotr Sommer, Sejny 2010
Wydawnictwo Sic!
Rainer Maria Rilke, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, przekład
i komentarze Tomasza Ososińskiego, Warszawa 2010
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Mario Praż, Zmysły, diabeł i śmierć w literaturze romantycznej, przełożył
Krzysztof Żaboklicki, słowo wstępne Mieczysław Brahmer, Klasyka Świa
towej Humanistyki, Gdańsk 2010
Joanna Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, przełożył i objaśnił
Tadeusz Kruszyński, ilustracje wybrała Kalina Zabuska, Biblioteka Gdańska.
Historia, Gdańsk 2010
Michel Foucault, Historia seksualności, przełożyli Bogdan Banasiak, Tadeusz
Komendant, Krzysztof Matuszewski, wstępem opatrzył Tadeusz Komendant,
Gdańsk 2010
Georges Batalie, Łzy Erosa, wprowadzenie Joseph Marie Lo Duca, przekład
Tomasz Swoboda, Gdańsk 2010

208

NOWE KSIĄŻKI

Michał Bristiger, Transkrypcje. Pisma i przekłady, Biblioteka Mnemosyne pod
redakcją Piotra Kłoczowskiego, Gdańsk 2010
Stefan Rieger, Glenn Gould czyli sztuka fugi, Gdańsk 2007 (wydanie drugie)
Wydawnictwo Świat Książki
Agnieszka Kosińska, Rozmowy o Miłoszu, Warszawa 2010
Wydawnictwo Universitas
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Kompleks Konwicki, Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej w dniach
27-29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ
i Wydział Polonistyki UJ, redakcja Aleksander Fiut, Tadeusz Lubelski, Jakub
Momro, Agnieszka Morstin-Popławska, Kraków 2010
Jakub Momro, Literatura świadomości. Samuel Beckett - podmiot - negatywność,
seria Horyzonty nowoczesności, tom 77, Kraków 2010

Wydawnictwo WAM
Synody i kolekcje praw. Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, układ i opraco
wanie Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, Kraków 2010

Wydawnictwo Werset
Metafizyczni poeci francuscy drugiej połowy XX wieku, wybór, przekłady i eseje
Aleksandra Olędzka-Frybesowa, teksty zebrał i przygotował Andrzej Frybes,
Lublin 2009
Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Składam ręce, Lublin 2010
Wydawnictwo Znak
Josif Brodski, Znak wodny, przełożył Stanisław Barańczak, Strofy weneckie,
przełożyła Katarzyna Krzyżewska, fotografie Joanna Gromek-Illg, Kraków
2010
Fiodor Dostojewski, Biesy, przełożył Adam Pomorski, Kraków 2010
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