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Od redakcji

Drogi czytelniku, 

Oddajemy kolejny, nowy numer naszego pisma w Twoje ręce. 
Otwiera je materiał krytycznie omawiający stan stosunków 
między Kościołem a społecznością katolicką, wskazujący na 
zasadniczo instrumentalny i przedmiotowy stosunek kleru do 
wiernych. Niepokoi nas poziom intelektualny kleru i jego mate-
rialność, niepokoi nas brak tolerancji i nieobecność księży na co 
dzień wśród mieszkańców parafii, wśród tych, którzy tej obec-
ności bardzo potrzebują. Nie pierwsi zwracamy uwagę na ten 
problem, narosły w ostatnich latach. Zrobiła to niedawno, nie po 
raz pierwszy zresztą, nieoceniana paryska „Kultura” przedru-
kowując w marcowym numerze krytyczny artykuł z „Kroniki 
Rzymskiej”, który i my wykorzystujemy, a także list biskupów 
włocławskich, świadomych potrzeby zmian w życiu parafii, 
do kleru diecezjalnego. Podobnie postąpiła „Res Public” za-
dając nieco kłopotliwe pytania kardynałowi Gulbinowiczowi. 
Niepokoi nas nie od dzisiaj postawa arcybiskupa Stroby, którego 
aktywność i pasterską opiekuńczość dostrzec można jedynie 
wówczas, gdy postanawia on powstrzymać lub wręcz uniemożli-
wić społeczne, niezależne inicjatywy wielokrotnie podejmowane 
przy poznańskich kościołach. Krótkie dzieje kłopotów Dusz-
pasterstw Robotniczych i ich opiekunów, czy Duszpasterstwa 
Środowisk Twórczych, byłyby tu najlepszym do powyższej uwa-
gi komentarzem. 
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Od redakcji

Niechęć do inicjatywy, do niezależnego działania, ba, do nieza-
leżnego, swobodnego myślenia nie jest jednak cechą specyficzną 
tylko lokalnego Kościoła. Nasze pismo wychodzi bowiem od blis-
ko 3 lat w Poznaniu przy absolutnej obojętności jego środowisk 
intelektualnych i twórczych. Nie znajdziesz wiec w nim, Czytel-
niku, tekstów autorów na przykład z kręgów uniwersyteckich, 
nie znajdziesz tekstów członków dawnego ZLP, którzy pozostają 
do dziś w stanie niezrzeszenia, nie znajdziesz relacji dziennikar-
skich z życia kulturalnego miasta i regionu, choć istnieją, oczy-
wiście, wyjątki. Przyczyny? Przyczyny są tylko dwie: 1. kunk-
tatorstwo środowisk miejscowych wciąż ustawionych piersią do 
biurka władzy, a tyłem do drzwi prowadzących na otwartą prz-
estrzeń; jednym słowem duch Papkina ciągle jeszcze stroi się 
w wallenrodyzm; 2. zastanawiający brak trwalszych efektów pra-
cy sporego przecież potencjału intelektualnego i twórczego tute-
jszego środowiska, które każe się zastanawiać nad rozległością 
marnotrawstwa lub też powątpiewać w wielkość wspomnianego 
potencjału. 

Nie czas w tym miejscu na rozważenie skomplikowanych 
uwarunkowań podobnej sytuacji. Naszym zdaniem jest wśród 
nich jedno, kto wie czy nie najważniejsze, a mianowicie – brak 
ducha wspólnoty. Atomizacja środowisk jest zjawiskiem ogól-
nopolskim, pochodną i efektem organizacji społecznej systemu. 
Podziały wewnątrzopozycyjne są faktem, którego już nikt, na 
szczęście, nie ukrywa. Do tego dodajmy więc tylko poznańską 
oschłość, powierzchowność w kontaktach towarzyskich, upodo-
banie do działania w ramach instytucjonalnych i obojętność na 
losy innych. Nie zdążył trwałego poczucia wspólnoty wytworzyć 
Sierpień, uniemożliwił jej powstanie swą „wstrzemieiliwością” 
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miejscowy Kościół po 13 grudnia, nie sprzyja jej budowaniu 
stan permanentnego kryzysu, w którym pogrążony jest kraj. 
Jedynym znamieniem wspólnoty w tym miejscu Polski jest – 
współobojetność. 

To przede wszystkim wspioiojętność powoduje, te prawie 
650-tysięczne miasto jest kulturalną pustynią, to obojętność na to 
co się dzieje wokół pozwala triumfować przeciętności – w siedzi-
bie wielu wyższych uczelni ukazuje się coś takiego, trudno dobrać 
słowa, jak „Nurt”, który nie jest pismem nawet złym, jest pismem 
żadnym. To obojętność pozwala, by kilkudziesięciotysięczne mi-
asto studenckie, słynne kiedyś „Teatrem 8 Dnia”, reprezentował 
dziś „Teatr Maya”, którego jedynym osiągnięciem po kilkunastu 
latach ciężkiego mozołu jest doprowadzenie do skrajnego zanied-
bania najlepszej w Polsce studenckiej sali teatralnej, mieszczącej 
się w DS Hanka – akademiku UAM. Przykładem najbardziej 
jaskrawym jest jednak radosna twórczość urzędników z Wy-
dawnictwa Poznańskiego, którym udało się nie tylko osiągnąć 
status najgorszego wydawnictwa w kraju, ale także zatrzeć zu-
pełnie w świadomości przeciętnego czytelnika możliwość sko-
jarzenia nazwy wydawnictwa z pojęciem tak przestarzałym 
zapewne i mało ważnym jak – literatura piękna! 

Ale dość na tym; kwestii tak ważnej nie rozstrzygnie się we 
wstępniaku, a są przecież także nieliczne zjawiska pozyty-
wne, jak chociażby aktywność środowiska pisma i wydawn-
ictwa dominikańskiego „W drodze”, o którym w krytycznym 
przeglądzie regionalnych problemów nie powinno zabraknąć 
wzmianki. Dość więc na tym. Ponieważ, co nie trudno prze-
widzieć, nie grozi nam powstanie wspólnoty marzeni i działań, 
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ponieważ nie grozi nam obalenie murów niechęci i obojętności, 
nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcenie wszystkich 
potencjalnych czytelników naszego pisma do lektury jego na-
jnowszego numeru, a tych, którzy znajdują w „Czasie Kultury” 
cokolwiek bliskiego sobie lub też chcieliby jego wewnętrznej 
zmiany, zapraszamy do współpracy i zachęcamy do wypróbowa-
nia piór. Gwoli dokończenia prezentacji zawartości pisma, która 
zdominowana została przez przydługą dygresje, polecić chciel-
ibyśmy również kolejny fragment mówionych wspomnień pro-
fesora Teisseyre, a tym razem poświęconych socrealizmowi, 
szkice o mało znanych związkach twórczych Witkacego i Ro-
mana Jaworskiego (to skrócona wersja większej całości) i liter-
aturze polsko-syberyjskiej, nieobecnej wciąż w podręcznikach 
historii literatury polskiej. Zachęcamy także do lektury wierszy 
Paula Celana w tłumaczeniu Ryszarda Krynickiego, tekstów 
malarza Mariusza Kruka, twórcy głośnej grupy plastycznej 
„Koło Klipsa”, dziś ponownie pracującego samotnie, oraz re-
portażu, gatunku tak rzadko obecnego na łamach pism nieza-
leżnych, autorstwa Mariana Dźwinela o dziele hrabiego Karola 
Brzostowskiego.

Od redakcji
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Między kruchtą 
a prezbiterium 
Soter 

Kruchta to przedsionek kościoła w formie osobnego po-
mieszczenia, dawniej przeznaczona dla katechumenów; 
prezbiterium zaś, to ta jego część, w której znajduje się 
ołtarz i przeznaczona zasadniczo dla duchowieństwa, od-
dzielona od reszty kościoła balustradą. Pomiędzy kruch-
tą a prezbiterium znajduje się największa część budowli, 
w której zasiadają wierni – Lud Boży. I właśnie ów Lud 
Boży zasiadający w kościele na coniedzielnej Mszy św., 
przychodzi doń nie tylko po to, by „wysłuchać” Mszy, 
z mniejszym czy większym zainteresowaniem posłu-
chać kazania. Przychodzi, bo wierzy w Boga i oddaje Mu 
cześć. Ale Lud Boży, a przynajmniej jego część, nie chciał-
by przychodzić do kościoła tylko na Mszę św. Chciałby, 
aby kościoły tętniły życiem także po godzinach wymie-
nionych w harmonogramie regulującym porządek nabo-
żeństw. Niestety, rzadko po tych godzinach można kogoś 
w nim zastać, prócz „dyżurnych” starszych pań parafial-
nych odmawiających różaniec. Cóż, ksiądz też człowiek – 
ma prawo wypocząć. Idźmy więc na plebanię. Plebania to 
dom, w którym mieszkają księża, przeważnie jest to dość 
gustownie urządzona willa (jeśli nie z zewnątrz, to na 
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pewno wewnątrz). Może przekonamy się w plebanii, obec-
nie częściej nazywanej domem parafialnym, że jednak coś 
się w parafii dzieje. Niestety, istnieją małe szanse na po-
rozmawianie z księżmi. Świeże lady samochodowych kół 
wskazują, że ich właścicieli nie ma, choć miałem jeszcze 
nadzieję, że spotkam się z nimi w katechetycznej sali. 
Złudzenie jednak rozwiała sympatyczna gosposia, infor-
mując, iż lekcji religii udzielają świeccy katecheci. Powyż-
szy obraz, na pewno bardzo uproszczony – choć z życia 
wzięty – oddaje jednak stan „ńżycia” współczesnej parafii 
polskiej. Nie chce przez to twierdzić, nawet daleki jestem 
od takiego twierdzenia, iż księża nie mają mnóstwa zajęć, 
ciężkiej pracy, wielu obowiązków. Nie zazdroszczę księ-
żom ich samochodów, bo one pomagają im w pracy – po-
siadanie samochodu uważane jest za luksus jeszcze tylko 
w kilku krajach Europy – nie mam nic przeciwko, a nawet 
się cieszę, że księża mieszkają w estetycznych plebaniach 
i w dobrych warunkach.

Celem tego szkicu nie jest atak. Słowa te wypowiada czło-
wiek wierzący, szczerze zatroskany o teraźniejszość i przy-
szłość Kościoła polskiego, o jego kształt i oblicze. Jako in-
telektualista widzę w Kościele polskim ogromne pokłady 
rezerw nie wykorzystanych, wiele zaprzepaszczonych in-
wencji, wiele rozkładającej go biurokracji zaczerpniętej ze 
zgoła innych rejonów, wiele przejawów sowietyzacji, nie-
chlujstwa, abnegacji i pospolitego zła.

Ab ovo. Nie tak dawno jeszcze bycie ministrantem zobo-
wiązywało. Przynosiło także pewien splendor młodemu 
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człowiekowi i jego rodziccwn. Dziś stało się, na kształt 
jednej z kilkudziesięciu młodzieżowych organizacji, for-
my skostniałą i prawie nic nie znaczącą. Prowadzone kie-
dyś przez doświadczonych księży, czerpało wiele wzorów 
ze skautingu i harcerstwa. W młodych chłopcach wyra-
biało od najmłodszych lat poczucie obowiązku, poświęce-
nia, punktualności, koleżeństwa. Dziś, młody ministrant 
robi łaskę księdzu i przychodzi służyć do Mszy św. w nie-
dzielę wyspany, po śniadaniu i telewizyjnym poranku fil-
mowym, czyli około gadziny 10:30 lub 11. Rzadko na ran-
nych mszach niedzielnych zobaczyć można więcej niż 2-3 
ministrantów (gdzie te czasy,że służyło 12 «apostołów»), 
nie mówiąc już o dniu powszednim.

Postronnemu obserwatorowi wydaje się, iż wiele do ży-
czenia pozostawia i ujawnia coraz więcej mankamentów 
wyższe szkolnictwo seminaryjne. To fakt, że do wyższych 
seminariów trafia młodzież znacznie gorzej przygotowa-
na. Znamy przecież oblicze polskiego szkolnictwa. Nie 
zwalnia to jednak, wręcz przeciwnie, nakłada większe 
obowiązki na seminaria, aby księża je kończący reprezen-
towali wysoki poziom intelektualny, etyczny, moralny. 
Kleryk w wyższym seminarium nie poznaje już tajników 
sztuki oratorskiej, pobieżnie zaznajamia się z łaciną, ma 
kilkanaście godzin lektoratu języka greckiego, hebrajski 
jest przedmiotem fakultatywnym, wykładów z szeroko 
pojętej historii kultury – brak. Gdzie więc młody czło-
wiek ma uzupełnić luki w swym wykształceniu? Gdzie 
jak gdzie, ale w 6-cio letnim programie studiów mogłoby 
znaleźć się trochę czasu na odkłamanie ojczystej histo-
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rii i poszerzenie horyzontów humanistycznych. Cóż to za 
kapłan, który sam jest człowiekiem bez tożsamości, bez 
dobrej znajomości literatury, posiadającym jedynie pe-
wien zasób informacji, bez umiejętności ich wykorzysta-
nia. Jakże biedne są te parafie, w których kapłani są gorzej 
wykształceni od wiernych. Niestety, coraz więcej takich 
parafii. Czasy współczesne w stopniu wyższym wymaga-
ją od duchowieństwa szybkiej reakcji na skutki ignoran-
cji i dezinformacji. Niejako tradycyjnie wymaga się od 
księdza, by prostował wykrzywioną pamięć historyczną, 
umacniał poczucie ciągłości istnienia naszego Narodu od 
początku swego istnienia związanego z Kościołem kato-
lickim, który on reprezentuje: w końcu by przypominał 
kim właściwie jesteśmy, gdyż historia tego Państwa nie 
zaczęła się przed niespełna pół wiekiem, lecz trwa nie-
przerwanie jut ponad tysiąc lat. Wydawać by się mogło, 
iż tak niewiele, tak wiele zarazem. Aby tym wymaganiom 
sprostać, nie można posiadać li tylko pewnego kwantum 
encyklopedycznych wiadomości.

Bardzo ważny jest także sposób wypowiedzenia i przeka-
zania tego, co ksiądz chce przekazać. Ileż nudy, zaścian-
kowej retoryki, gadulstwa w długich, nieprzygotowanych 
kazaniach niedzielnych, ile pospolitych błędów języko-
wych, niechlujstwa. Szczególnie oburzające, gdy ksiądz 
taką polszczyzną każe do dzieci, co zdarza się bardzo 
często. Zresztą Msze dla dzieci to problem osobny, któ-
ry poza nielicznymi pochlebnymi wyjątkami, stanowią-
cymi jakby potwierdzenie reguły, że jest źle, woła o po-
mstę do nieba. Nauczanie dzieci – to truizm – powierzać 
trzeba osobom mądrym, doświadczonym. W kościele 

Soter, Między kruchtą a prezbiterium
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ten rodzaj duszpasterstwa zrzuca się przeważnie na bar-
ki księży młodych, tuż po seminarium. Niestety, nie se 
księża rozliczani z tego co mówią i jak mówią. Przydałby 
się szerszy, parafialny, a nie tylko koleżeński, czy przyja-
cielsko-pochwalny rodzaj krytyki tychże, jakby nie było, 
publicznych wystapień. Takie szczere, otwarte i nacecho-
wane życzliwością formy krytyki, czy zwrócenia uwagi na 
pewne sprawy na przykład częstych błędów językowych, 
nielogiczności wywodu, wyboru tematu, itp. przyniosły-
by wiele pożytku obu stronom. Księża mieliby przez to 
„zapotrzebowania” parafian na tematy do niedzielnych 
nauk i nie musieliby wymyślać ad hoc, bądź kopiować 
kazań z różnych pobożnych ksiąg, a wierni otrzymywa-
liby odpowiedzi na szereg dręczących ich problemów. 
Skoro już z oficjalnych statystyk możemy się dowiedzieć, 
że ponad 90% polskiego społeczeństwa to ludzie wie-
rzący, dla hierarchii kościelnej nie powinien to być fakt 
bez znaczenia. Przeciec to pomad 30 milionów ludzi 
i ich indywidualnych problemów, w, trosk i zapotrzebo-
wań. Kościół jest zobowiązany dać tej rzeszy choć część  
z tego, czego odeń oczekują. Kościół nie jest sam. Istnieje 
bowiem w ludziach spore pokłady twórczej energii, ini-
cjatyw, zapału, którego nie maja gdzie wykorzystać. Jak 
wiadomo z historii, nie ma nic gorszego niż ogromne po-
kłady energii ludzkiej, które nie są spożytkowane. Nastę-
puje – prędzej czy później-wybuch, którego skutku, siły 
i kierunku nie da się przewidzieć. Spotkać można dziś 
sporo uwag krytycznych pod adresem Kościoła. Nie za-
wsze jest to krytyka uzasadniona, sprawiedliwa; często 
rodzą ją zawiedzione nadzieje, brak możliwości działania, 
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przełamania starych schematów, inercja, bezruch. Nasze 
kościoły, których budujemy coraz więcej – z czego ogrom-
nie się cieszymy – tętnią nie życiem, lecz pustką, bezru-
chem, przeraźliwą bezmodlitewną ciszą. Takie szatańskie 
sacrum silentium. Nie brak tzw.”oddolnych inicjatyw” 
blokuje działalność. Ociężałość hierarchii, niechęć kapła-
nów do brania na swe barki jeszcze jednego obowiązku, 
biurokracja, formalizm – to blokuje owe inicjatywy. Jeśli 
czasem uda się coś ciekawego stworzyć, nagle okazuje się, 
że ksiądz opiekun zostaje przeniesiony na inną p1acówkę, 
bądź obarczony zadaniem, które nie pozwala poświecić 
się poprzedniej działalności, która hierarchii niezbyt się 
podobała. Kapłana obowiązuje przede wszystkim posłu-
szeństwo względem biskupa. Reszta to jego dobra wola. 
I jeśli coś ciekawego w tej chwili istnieje, działa i się roz-
wija, przeważnie zasadza się na owej dobrej woli właśnie. 
Bo racje biskupa wcale nie muszą być zbieżne z racjami 
wiernych. Do dziś jeszcze, choć minęło już 2 lata, wielu 
nie może pogodzić się z odwołaniem ze stanowiska pro-
boszcza poznańskiej Katedry i przeniesieniem na placów-
kę do ... Chodzieży animatora wielu ciekawych poczynań 
na gruncie duszpasterskim, człowieka o niezależnym my-
śleniu, wielkiego intelektualisty, przyjaciela wielu, Euro-
pejczyka – ks. Jana Stanisławskiego. W kontekście jego 
osoby i jego sprawy źle się mówiło i mówi na temat lokal-
nej hierarchii po dziś dzień. Gwoli sprawiedliwości dodać 
w tym miejscu należy, iż schemat powyższy powielony 
został, niestety, kilka razy! Tylko wiara w pozaziemską 
sprasprawiedliwość i to, że errare humanum est pozwala 
spokojnie i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Soter, Między kruchtą a prezbiterium
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Inną, bolesną sprawą, szczególnie dla tych, którzy nie 
chcieliby widzieć podziału na Kościół-wspólnotę i Ko-
ściół-instytucję są wszelkie przejawy zbiurokratyzowania 
i sformalizowania religii. Dziś biuro parafialne niczym – 
prócz krzyża na ścianie – nie różni się od wielorakich urzę-
dów. Kolejka, „następny proszę”, pospieszne załatwianie 
petentów, pliki zaświadczeń, stempli, podpisów, cenniki, 
opłaty... Niewiele ma to pomieszczenie sąsiadujące z Do-
mem Bożym wspólnego z prawdziwymi ideami. chrześci-
jaństwa. Czasem wręcz chciałoby się wziąć do reki bicz. 
Czyś bogaty, czyś biedny płacisz równo. Dawniej – była to 
ofiara. Dla jednego ofiarą może być złotych 100, dla innego 
ofiarą nie jest 10 000 złotych. Przykre, ale prawdziwe. Sam 
znam rodzinę, bardzo zresztą wierzącą, dla której ofiara 
pobierana przez miejscowego proboszcza za ochrzczenie 
dziecka była w owym momencie zbyt wysoka, dlatego 
dziecka nie ochrzcili. Sakramentu udzielił dopiero wika-
riusz z tej parafii, gdy przy okazji tzw. koledy dowiedział 
się o przyczynach, z powodu których dziecko nie zostało 
ochrzczone. Był rok 1982, mąż właśnie powrócił z „inter-
natu”, żona była na urlopie wychowawczym z dwojgiem 
dzieci. Zasiłek był minimalny. Wikariusz ochrzcił dziecko 
za darmo. Po kilku latach wyznał, że zapłacił proboszczo-
wi za udzielenie Sakramentu z własnej kieszeni, gdyż ten 
byłby bardzo niezadowolony, gdyby nie zgadzała się kasa. 
Oczywiście jest to przypadek ekstremalny i marginesowy, 
jednak to, że zaistniał, budzi poważne zaniepokojenie.

Rzecz jasna, nikt tego nie neguje, że istnieć muszą 
księgi parafialne, że potrzebne są akty chrztu, zawar-
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cia małżeństwa, świadectwa zgonu. Ale po co kartki od 
spowiedzi przedślubnej, wielkanocnej, spowiedzi pierw-
szopiątkowych, zaświadczenia, że dana osoba jest prak-
tykującym katolikiem itp., itd.? Ta ostatnie z wymienio-
nych zaświadczeń, są już tylko formalistyczną fikcją. Bo 
czyż ksiądz pełniący dyżur w biurze parafialnym 10-cio 
czy 15-to tysięcznej parafii maże na pewno zaświadczyć 
o zgłaszającym się doń człowieku, iż jest on naprawdę 
gorliwym i praktykującym katolikiem? Skąd ta pewność? 
A jeżeli jej brak, to czy nie jest to tylko czysty forma-
lizm? Czy może pewność te czerpie się z tzw. „kartoteki”, 
w której odnotowuje się, że przyjęto księdza po kolędzie, 
że złożono daninę diecezjalną, że wspiera się regularnie 
budowę nowego kościoła, czy domy katechetycznego? 
Czy charakter i samo istnienie takich zaświadczeń nie 
podważa już a priori chrześcijańskiej treści o zaufaniu, 
miłości i odpowiedzialności względem bliźniego? Myślę- 
że odpowiedzialny chrześcijanin nie będzie proponował 
przyjęcia godności świadka swojego ślubu czy rodzica 
chrzestnego osobie niegodnej. A kto chce „oszukać” (tyl-
ko kogo – czy księdza?) to i tak mu się to uda. Myślę, że 
taka – oględnie mówiąc – tomaszowa postawa Kościoła 
względem swoich wiernych we współczesnych czasach nie 
przydaje mu splendoru. Zwłaszcza, że niektórzy co bar-
dziej pomysłowi proboszczowie czy dziekani, poczynają 
prześcigać się – jakby czerpiąc wzory z administracji pań-
stwowej – w wydawaniu i egzekwowaniu odpowiednich 
zaświadczeń, formularzy, itp. kwitów. Kuriozalny moce 
być przykład księdza, proboszcza jednej z dolnośląskich 
parafii, który wręcza narzeczonym tzw. „listę grzechów”, 

Anka Grupińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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z których przed zawarciem ślubu należy się wyspowia-
dać. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, szczególnie 
w panoramie istniejącej biurokracji, gdyby nie fakt, iż osa 
lista nie zawiera pytań o to czy petent realizował przy-
kazanie miłości bliźniego, czy dobrze pracował, czy nie 
kradł w pracy, czy nie upijał się, czy starał się być lepszym 
człowiekiem. Proboszcza ciekawiły przede wszystkim, i to 
czasem w detalach, sprawy oscylujące wokół przykazań 
VI i IX, czy odmawiało się paciorek,itp. katechizmowe 
oczywistości.

Mnie osobiście bardzo przygnębia fakt, że oprócz najprze-
różniejszych kartotek, w których figuruje moje nazwisko, 
od tej najważniejszej w WUSW poczynając, na lekarskiej 
w przychodni rejonowej kończąc, mam jeszcze jedną – 
w Kościele, w swojej parafii. Dzieląc się kiedyś tą wątpli-
wością że znajomym, ów mi odpowiedział: ciesz się, że nie 
masz tam jeszcze swojego numeru. Przesadzał, czy może 
miał rację? W związku z tym nieodparcie ciśnie mi się na 
usta pytanie – czy takie klasyfikowanie, zbiurokratyzo-
wanie, sformalizowanie rządu dusz nie jest oznaką czy 
zakusem totalitaryzmu?

Mówiąc o finansach i dochodach Kościoła w Polsce zro-
biono więcej złego niż dobrego. Panuje u nas wszech-
obecna zasada, że o pieniądzach się nie mówi, stąd tyle 
dwuznaczności, krzywdzących pomówień, kwasów. Ma 
Kościół w naszej Ojczyźnie słuszne racje, dla których 
o pieniądzach nie mówi. Chcąc kilka zdań poświęcić temu 
tematowi nie chce, w odróżnieniu od innych , wyliczać 
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duchowieństwu ich walorów i zasobów materialnych. Są 
parafie, w których żyje się księżom dobrze lub bardzo do-
brze, są i takie – tych się przeważnie nie zauważa – gdzie 
żyje się więcej niż skromnie i to przy pomocy dotacji ku-
rialnych. Jak wspomniałem wcześniej, nie zazdroszczę 
księżom ich samochodów, choćby najnowocześniejszych, 
bo one są nieodzowne w pracy, estetycznych mieszkań, 
sprzętu video, który najczęściej służy całej parafii, itp. Nie 
jest tajemnicą, potwierdza to hierarchia, że przeciętnie 
księża w Polsce zarabiają dużo. I to także nie jest powo-
dem do niepokoju. Niepokojące staje się powyższe zjawi-
sko dopiero wtedy, gdy kapłan zatraca sens i ducha swego 
powołania na rzecz zdobycia wysokiej pozycji materialnej, 
gdy gaśnie jego aktywność na polu duszpasterstwa, a całą 
lub większość energii przeznacza na wzbogacenie. Nieste-
ty, takie postawy wśród księży, szczególnie młodych, nie 
są dziś wyjątkiem. I to boli.

Od czasu ostatniego polskiego przesilenia, z przełomu 
81/82 roku minęło już pełnych sześć lat. Jest to okres 
na tyle długi, by można bez zbyt gorących emocji spoj-
rzeć wstecz i pokusić się o pewne uogólnienia. Pierwsza 
fala konwertytów i katechumenów przybyła do Kościoła 
po Sierpniu ‘80. Byli to przeważnie robotnicy, studenci, 
urzędnicy. Fala druga, wśród której znalazło się najwięcej 
osób spośród inteligencji twórczej, przyszła do Kościoła po 
wprowadzeniu stanu wojennego. Pierwsi wkroczyli jako 
zwycięzcy ze sztandarami, drudzy jako pokonani – ludzie 
zepchnięci na margines życia. I jedni i drudzy czegoś od 
Kościoła oczekiwali. Przede wszystkim chyba otwartości, 

Soter, Między kruchtą a prezbiterium
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miłości i oparcia. Czy otrzymali to, co im było w danej 
chwili najbardziej potrzebne? Czy nie zostali odtrąceni 
a otrzymali choć namiastkę zrozumienia i akceptacji dla 
swych trudnych wyborów? Bo to nie oni przyszli tłumnie 
do Kościoła po margarynę, stare ciuchy i kawałek żółtego 
sera. Bez tego mogli się obejść, tak jak i dziś się obywa-
ją. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jedni mieli więcej 
szczęścia i trafili dobrze, na mądrego księdza, do otwartej 
wspólnoty, inni trafili gorzej. Mówi się od niedawna o pol-
skim antyklerykalizmie w tym aspekcie należy zastano-
wić się, czy czasem Kościół nie ponosi części winy za jego 
powstanie i rozszerzenie. Nie jestem zwolennikiem cyta-
tów, zwłaszcza jeśli mają być długie. Lecz tym razem i w 
tym miejscu zacytuje obszerne fragmenty artykułu Sta-
nisława Zbydniowskiego Pod rozwagę, który ukazał się na 
łamach „Kroniki Rzymskiej” nr 63/64 (IX/X 1987) i bar-
dzo trafnie, według mnie, ocenia istniejący stan rzeczy. 
Wyrazić wypada tylko ubolewanie, że w stosownym cza-
sie nie został on należycie rozpropagowany jako materiał 
do szerokiej, szczerej dyskusji, tylko szczelnie chroniony 
i ukrywany przez hierarchie kościelną, której widocznie 
słowa prawdy były niewygodne. Oddajmy jednak głos Sta-
nisławowi Zbydniowskiemu:

Coraz głośniej mówi się o narastającym antykleryka-
lizmie w Polsce. Nie chodzi o tak zwany polski pater-
nalizm. To nie byłoby takie groźne. Zwyczajnie chodzi 
o załamywanie się u wielu zaufania do Kościoła. Żeby 
kogoś to za mocno nie ubodło, złagodźmy to stwier-
dzenie; coraz więcej Polaków zaczyna tracić grunt 
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pod nogami widząc takie a nie inne postawy ludzi 
Kościoła, którzy przecież reprezentują Kościół. Rzecz 
absolutnie pewna – nie dotyczy to Osoby Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. [...] Ktoś bardzo odpowiedzialny 
zauważył,że jeżeli jest w Polsce antyklerykalizm to 
nie jest on zasługą jedynie Partii. Trzeba mieć oczy 
otwarte i serce wyczulone na bóle zepchniętych na 
margines Rodaków, których przy każdej okazji obrzu-
ca się błotem za to, że chcieli dobrze dla Kraju, choć 
nie według przepisów systemu. Takich jest tysiące. Na 
wierzchu mają gorycz. Są obolali i przeczuleni, Szu-
kają oparcia w Kościele. Uczono ich,że tylko tu mogą 
spożytkować swoje zawody i cierpienia, ba, mogą 
z nich uczynić siłę twórczą. Kościół zawsze bronił po-
krzywdzonych, biednych, prześladowanych,choć lu-
dzie Kościoła byli różni i są różni. Czasem sytuacje są 
zaskakujące. Nie zawsze wszyscy działają pod wpły-
wem Ducha Bożego. Istnieje i inna inteligencja. 

Trzeba mieć oczy otwarte. Ot taka, zdawałoby się 
prozaiczna sprawa: wizyty, rewizyty. Dziwne, że tak 
przed osławionym Referendum wszystkich nagle opa-
nowała gorączka okazywania sobie życzliwości. Roz-
poczęły się na potęgę przyjacielskie spotkania. Wo-
jewodowie, sekretarze, kierownicy wydziałów nagle 
poczuli konfraternię z biskupami, proboszczami, rek-
torami... Mimo, iż ceny szaleją, jedni i drudzy nie mają 
najgorzej. Natomiast uciemiężony ludek polski, który 
od dawna nie może związać koniec z końcem, który ca-
łym sercem zaangażował się kiedyś w „Solidarność”, 

Soter, Między kruchtą a prezbiterium
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bo chciał wreszcie żyć godnie we własnej Ojczyźnie – 
tego uczył go Kościół – teraz patrzy i oczom nie wierzy. 
Nie jest aż taki naiwny. Wie, że trzeba się spotykać, że 
trzeba rozmawiać, trzeba się układać w jednym Domu. 
Tego wymaga życie. Ale sobie myśli... [...] Koniunktu-
ralne układanie się z konkretnymi przedstawicielami 
władzy świeckiej grozi katastrofą dla wiarogodności 
autorytetu Kościoła. Wiadomą jest rzeczą, że przed-
stawiciele władz często się zmieniają (w naszej Ojczyź-
nie zawsze w dramatycznych okolicznościach) i układy 
niejako „personalne” upadają wraz z upadkiem przed-
stawiciela władzy, na którego następcy zwalą wszelkie 
zła czasu obecnego. Kościół zawsze powinien bronić 
prawdy, sprawiedliwości, praw ludzi prześladowa-
nych, pokrzywdzonych; wtedy po dniach utrudzenia 
i cierpień otrzyma nagrodę także od Narodu, który 
w Kościele znalazł obrońcę i zabezpieczenie swojej toż-
samości. Warto otworzyć historie Kościoła. Historia 
jest mistrzynią życia, a dla Kościoła jest ważna prawie 
jak Ewangelia.

Nie ulega wątpliwości, że trzeba rozmawiać, trze-
ba się układać, ale nie za cenę wiarogodności wobec 
wiernych, wobec prześladowanych, wobec całego Na-
rodu. Chrystus – Znak Sprzeciwu – nie przyniósł po-
koju, ale miecz. Pokój chrystusowy zawsze okupiony 
był cierpieniem a nawet śmiercią.

Koniunkturalne układy przynoszą spokój, ale nie bu-
dują pokoju. Lud polski brze wyczuwa na kogo może 
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liczyć, kanu może zaufać. Zawsze w trudnych sytu-
acjach liczył na Kościół, ufał Kościołowi. Niepokojące 
jest to co mówią niektórzy, że dziś wielu zaczyna po-
wątpiewać o Kościele jako o jedynym gwarancie praw-
dy, wolności, tożsamości i niezawisłości narodowej”.

Tekst ten pozostawiam bez komentarza.

Na koniec chciałbym przekazać, iż słowa te wyszły spod 
pióra człowieka wierzącego, rzymskiego katolika, prak-
tykującego, że powyższy szkic nie jest atakiem,lecz nie-
zbyt systematyczną próbą ukazania tych zjawisk, które 
we współczesnym Kościele polskim mogą drażnić, ranić, 
boleć, a wynikają z troski o lepszy kształt Kościoła jutra.
W tym, co powyżej, nic nie piszę o pozytywnych działa-
niach Kościoła dlatego,iż to nie było moim celem, a o ta-
kich przeczytać można szeroko na łamach prasy katolic-
kiej. Sam jednak szczerze podziwiam i wysoko cenie sobie 
te liczne, pozytywne przejawy kościelnej działalności.

Jest w jednym z refektarzy w krakowskim seminarium 
krucyfiks sporych rozmiarów. Nie byłaby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że Chrystus przedstawiony na tym 
krucyfiksie nie ma rąk. Ma on przypominać studiującym 
klerykom, iż oni, jako księża, mają być tymi, którzy zastą-
pią te brakujące Chrystusowe ręce. Jakże często spotyka-
ny dziś na naszej drodze Chrystusa bez rąk...

Soter, Między kruchtą a prezbiterium
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Chrystus nie prosił 
o zezwolenie
Rozmowa z Księdzem Markiem, kapłanem 
jednej z parafii Archidiecezji Poznańskiej 

Soter 

Pozwól, że naszą rozmowę zacznę od pytania bar-
dzo ogólnego a jednocześnie zasadniczego – jak mi 
się wydaje – dla całej naszej rozmowy. Czy uważasz, 
że: Kościół w Polsce jest konserwatywny, to znaczy, 
czy zgodziłbyś się z twierdzeniem, że uchwały Soboru 
Watykańskiego II, które w latach 60-tych byty u nas 
mało znane, a ich wcielenie w życie przez Episkopat 
blokowane, po dziś dzień nie zostały w pełni wpro-
wadzone, szczególnie jeśli chodzi o udział świeckich 
w życiu i współzarządzanie Kościołem?

Tak, rozumiem o czym mówisz. Jednak na początku 
chciałbym dokonać pewnego rozróżnienia. Otóż dla mnie 
Kościół to wspólnota oddana Panu Bogu i Jemu służąca, 
w odróżnieniu od kościoła-hierarchii, czyli instytucji za-
rządzanej przez ludzi i dla ludzi. Kościół – Mistyczne Cia-
ło Chrystusa – ten, który przetrwał prawie dwa tysiące lat 
i przetrwa do końca świata, należy oddzielić od kościoła 
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inkwizycji, papieży podobnych Aleksandrowi VI, czy gru-
py ludzi zabiegających przesadnie o byt materialny. To na 
marginesie, jednak ważne zastrzeżenie na początek. Czy 
Kościół jest konserwatywny? Cały Kościół Powszechny 
musi być konserwatywny, wierny tradycji, słowom Chry-
stusa – to nie ulega wątpliwości. Kościół ma trwałe pod-
stawy i na nich musi opierać się mocno, a to już wskazuje 
na konserwatyzm. Być tradycjonalistą – to być konserwa-
tystą. Dla Kościoła oddzielenie się od tradycji to zguba. 
Czy Kościół polski jest konserwatywny? I tak, i nie. To za-
leży w jakiej dziedzinie.

No właśnie, może sprecyzujesz?

Konserwatywny jest na pewno jeśli chodzi o akty odrzu-
cenia pewnych starych wartości i poszukiwania innych, 
nowych rozwiązań. Choćby w duszpasterstwie. Każdy ro-
dzaj pracy duszpasterskiej, środowiskowej, rodzi się w bó-
lach, rzadko trafia na grunt zrozumienia hierarchii lokal-
nej. Czasem, gdy działalność grupy wykracza poza ścisły, 
duszpasterski charakter – a przeważnie to nie kapłan 
sprowadza ją na tzw. grunt społeczno-polityczny – tylko 
ci, którzy duszpasterstwo tworzą i dla których ono istnie-
je, bo ci ludzie właśnie widzą horyzonty i granice działal-
ności dalej niż sięga płot plebanii, placet biskupa gaśnie, 
a cała sprawa kończy się przeniesieniem, księdza na inną 
placówkę, przeważnie „gorszą”, wiejską lub dodaniem mu 
kilku „miłych” obowiązków, by przestał nieprawomyśl-
nie myśleć. I dziwnie czasem się zdarza, że sugestie służb 
bezpieczeństwa są zbieżne z decyzjami hierarchii. To co 
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mówię nie dotyczy całej Polski, ale niestety, często ma 
miejsce w naszej Archidiecezji.

Czy mógłbyś podać przykłady?

Mógłbym, bo je znam,lecz nie podam.

Dlaczego? Niektóre i tak są znane, na przykład kr. Il-
ski z Winiar...

Bo to niczego nie zmieni, nie tędy droga. Po co kreować na 
nowych bohaterów ludzi, którzy nimi nie są i być nie chcą, 
chcą tytko pracować dobrze i zgodnie z powołaniem.

W czym jeszcze przejawia się konserwatyzm Kościo-
ła?

Na przykład w języku codziennej praktyki duszpaster-
skiej. Nikt nie uczy w seminarium sztuki prowadzenia 
dialogu kapłana z na przykład grupami zawodowymi. 
Młody ksiądz nie jest zupełnie przygotowany do prowa-
dzenia takiego dialogu. Jeśli sam odważy się go prowa-
dzić lub życie go do tego zmusi, zdany jest całkowicie na 
własne siły. Stąd ten rodzaj duszpasterstwa, na który jest 
dziś tak wielkie zapotrzebowanie, kuleje. Język współcze-
snych kazań bywa przeważnie bądź wyrazem osobistego 
odczucia, bądź kopia zasłyszanej, obowiązującej w sferach 
profesorskich retoryki, za którą często kryje się niewiele. 
Chyba zauważasz, że od pewnego czasu w Kościele wy-
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kształcił się język propagandy, tyle że o innej orientacji. 
Kanon zaś pozostał ten sam.

Gdzie upatrujesz postawu niekonserwatywne w Ko-
ściele polskim, lub widzisz, że są one przełamywane?

Na pewno w dopuszczeniu świeckich do zarządzania, 
w sposób ograniczony, lecz zawsze, parafią. Bo wszyst-
ko zatrzymało się na tym szczeblu. Jednak jest to bardzo 
ważne, gdy można przełamać „monopol” proboszcza, 
szczególnie wtedy, gdy ten chciałby wykazać się tylko wy-
soką statystyką udzielanych Sakramentów, odpowiednio 
wysokimi dochodami, choć nie za wysokimi, paroma jesz-
cze innymi rzeczami, a poza tym mieć „święty spokój”. 
To, niestety, zdarza się nierzadko. Obecnie działalność 
niektórych Rad Parafialnych naszej Archidiecezji można 
śmiało nazwać rewolucyjną. Zresztą działalność parafii 
jako wspólnoty, zawsze wykracza poza ramy organizacyj-
ne i jest dynamiczna. Uważam, że przyzwolenie na dość 
już rozpowszechnioną działalność wszelkich grup neo-
katechumenatu, Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, 
duszpasterstw grup zawodowych są przejawem innej po-
stawy Kościoła. Kilka czy może kilkanaście lat wstecz by-
łoby to nie do pomyślenia, przynajmniej na taką szeroką 
skale jak obecnie.

Wspomniałeś o grupach neokatechumenalnych, Wspól-
notach Odnowy w Duchu świętym, różnego rodzaju 
duszpasterstwach od młodzieży szkół Średnich poczy-
nając, poprzez akademickie, a na duszpasterstwach 
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grup zawodowych kończąc, oazach różnego typu, bo 
przecież te nie tylko skupiają młodzież, lecz także w tej 
chwili i dorosłych, są otwarte dla świeckich Rady Pa-
rafialne, tworzą się różnego rodzaju kluby dyskusyjne; 
reasumując: jest dużo form dla aktywnej działalności 
świeckich. Interesuje mnie jednak miejsce młodego in-
telektualisty w Kościele. Czy istnieje dla niego...

...Wiem do czego zmierzasz. Jest dla niego miejsce. Jeśli 
studiuje, to ma do wyboru szereg duszpasterstw akade-
mickich. Młodzież studiująca jest na pewno w najlepszej 
sytuacji. Duszpasterstw akademickich jest dużo, działa 
wiec tu konkurencja. Wiadomo, że jedne działają prężnie, 
inne mniej, jeszcze inne egystują na zasadach towarzy-
stwa wzajemnej adoracji. Ale tu sytuacja jest optymalna 
– student ma wybór. Może iść do Dominikanów lub na 
Winiary, może, jeśli nie ma specjalnych aspiracji, działać 
przy swojej parafii. Program tych wzorowo prowadzonych 
duszpasterstw jest przebogaty. Znajdzie tu coś dla siebie 
i ten, który szuka dla siebie strawy duchowej, i ten,kto 
chce wyżyć się w działalności społecznej, charytatywnej, 
misyjnej itp.

Znacznie gorzej sprawa przedstawia się jeśli chodzi 
o duszpasterstwo grup zawodowych. Jeśli ktoś jest na-
uczycielem, lekarzem – to znajdzie w Poznaniu coś dla 
siebie, lecz o ile mi wiadomo – nic rewelacyjnego. Znacz-
nie gorzej sprawa się na, gdy jest się artystą, prawni-
kiem, wręcz tragicznie jeśli inżynierem czy ekonomi-
stą. Ogromny teren, na którym trzeba zacząć prace od 
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podstaw. A wiec jest miejsce dla intelektualistów, tylko 
trzeba zacząć działać. Czy wszystko musi robić Kościół? 
Niech przyjdą młodzi inżynierowie i domagają się dusz-
pasterstwa, niech je założą, zaczną działać. Jest miejsce 
na twórczą działalność!

Jak sądzisz, dlaczego do tej pory nic się w tym kierun-
ku nie robi. Może Kościół mógłby wyjść na przeciw 
niektórym „leniwym”?

Wiem, że istnieją już pewnie plany, nawet w fazie projek-
tów, ale nie chcę o tym mówić, bo zbyt ogólnikowo znam 
to zagadnienie.

Czy „wdrażanie” tych projektów ma potrwać lata? 
Boże, czyż to nie wszechogarniająca sowietyzacja, 
która wkradła się też – bo jakże inaczej – w struktury 
Kościoła?

Przesada z tą sowietyzacją, jak to określasz, ale pamiętasz 
chyba, że hierarchia katolicka zawsze była silnie zbiuro-
kratyzowana, i choć ostatnio biurokrację poważnie ukró-
cono, to jednak istnieje, bo istnieć musi, wymaga między 
innymi tego nasze Prawo Kanoniczne.

Jak to dobrze, że Chrystus był takim rewolucjonistą 
i anarchistą. Nie chodził do prokonsula i urzędów 
i nie prosił o zezwolenie na wygłoszenie na przykład 
Kazania na Górze. Czyż dla księży końca XX wieku 
Chrystus pod tym względem przestał być ideałem?
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Pierwszą część pytania pomijam, traktując ją jako żart. 
Na drugą, odpowiedź według mnie jest prosta: większość 
z nas jest przeciętnymi ludźmi – jak żyje przeciętny, szary 
człowiek, tego nie muszę tłumaczyć. Ci zaś, którzy wy-
rastają ponad te przeciętność działają, robią rzeczy duże, 
lub na miarę swych możliwości czy aspiracji, ale ilu jest 
takich w poszczególnych grupach zawodowych? Tak samo 
jest i z kapłanami. Takimi wielkimi ludźmi spośród księży 
współcześnie byli nieżyjący już ś.p. Ks. Ks. Blachnicki, Po-
piełuszko, są W. Niewęgłowski z Warszawy, duszpasterz 
środowisk twórczych, Jankowski z Gdańska, Jancarz z No-
wej Huty, czy z terenu naszej Archidiecezji ks. Jan Stani-
sławski, obecnie – niestety – nie ze swej woli, proboszcz 
w Chodzieży. To tylko, zgodzisz się, nieliczne przykłady.

Czy uważasz, że obecna administracja archidiecazjal-
na poznańska umożliwia działania aktywne, nieskrę-
powane ewentualnym następcom bądź kontynuato-
rom tych – przed chwilą przez ciebie wymienionych 
– księży? Czy nie uważasz, że ostatnia, mam na my-
śli ostatnie dziesięciolecie, w naszej Archidiecezji nie 
dzieje się najlepiej, że coraz częściej wśród świeckich 
katolików słyszy się narzekania na nadmierny kon-
serwatyzm miejscowej hierarchii, zmaterializowanie, 
schematyzm działania, na brak inicjatyw? Odbywające 
się Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej przez ostatnich 
kilka lat reprezentują, mówiąc oględnie, dość żenujący 
poziom, a w porównaniu z podobnymi, odbywającymi 
się Tygodniami – częstokroć w mniejszych ośrodkach 
– stawiają Poznań w roli głębokiego zaścianka.
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Przepraszam ciebie, przepraszam Czytelników, lecz na to 
pytanie nie odpowiem z różnych względów, o których nie 
chciałbym niepotrzebnie rozprawiać, a także poniekąd ze 
względu na solidarność, mimo różnic poglądów na nie-
które sprawy, z grupą, której jestem członkiem.

Co do Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, to niewątpliwie 
masz rację, lecz na decyzje tzw. Rady Programowej nikt 
nie ma wpływu, decyzje zapadają, a my otrzymujemy pro-
gramy do wywieszenia w kruchcie.

Szkoda, że nie chcesz odpowiedzieć na powyższe py-
tanie. Być może twoja odpowiedź, w pewnej mierze 
na pewno subiektywna, pozwoliłaby na wyrobienie 
sobie zdania w kwestii tak istotnej, jak sposób i cha-
rakter zarządzania Archidiecezją. Może nie odmówisz 
odpowiedzi na kolejne pytanie? Chodzi mi mianowi-
cie o nasze diecezjalne pismo, tygodnik, „Przewod-
nik, Katolicki”. Wysoki, 100.000 nakład, duże zwro-
ty, słabiutki poziom, prowincjonalność, opracowanie 
graficzne co najmniej nieestetyczne – słowem same 
negatywy. Od dobrych kilku lat nie słyszałem, by ktoś 
chwalił „Przewodnik”, nie słyszałem też, by się mó-
wiło, że coś w „Przewodniku” warto przeczytać. Czy 
nie szkoda czasu, sił, energii i wreszcie papieru na 
wydawanie takiej gazetki? Podobne, o zasięgu regio-
nalnym tygodniki jak na przykład „Niedziela”, „Gość 
Niedzielny” w latach 80-tych szczególnie na ich po-
czątku, potrafiły przejść metamorfozę i z pism regio-
nalnych – stać się pismami poszukiwanymi w innych 
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częściach kraju. Nie chcę być złośliwy, ale uważam, 
iż ostatnio strawniejszy w czytaniu jest włocławski 
„Ład Boży”, niż poznański „Przewodnik”. Zdaję sobie 
sprawę, że nie jest to pismo adresowane do intelek-
tualistów, tylko, co brzmi eufemistycznie, do rodzin 
katolickich, ale jest to jednocześnie pismo dla wszyst-
kich diecezjan. Poziom jego powinien wiec równać ku 
średniej, a nie ku dolnej granicy. Przeglądałem nie-
dawno numery „Przewodnika” z lat 60-tych i począt-
ku 70-tych. Było to wtedy pismo strawne, a czasem 
interesujące. Dziś po lekturze pozostaje niesmak i po-
czucie straconego czasu. Tyle tu mówię na ten temat, 
bo proszono mnie o poruszenie tej sprawy, jestem 
więc wyrazicielem krytyki większego grona osób. 
Być może powinienem o to spytać wprost osoby kom-
petentne, wiem przecież, że nie jesteś związany ani 
z redakcja, ani nie jesteś współpracownikiem „Prze-
wodnika”, choć współpracujesz z innymi pismami ka-
tolickimi. Myślę jednak, że jako kapłan, możesz cos 
zasugerować jakiemuś kompetentnemu gronu, bądź 
redakcji. Znasz szczere opinię o piśmie, opinię róż-
nych środowisk. Interesuje mnie, co wy księża robicie, 
aby „Przewodnik” stał się chociaż trochę lepszy?

Na poziom „Przewodnika” zwracaliśmy uwaga nie raz Ar-
cybiskupowi, redakcji i wydawnictwu św. Wojciecha. Jak 
widać bez skutku. Masz rację, opinie przeważającej części 
czytelników o „Przewodniku” są krytyczne, częstokroć 
miażdżące. Jednak jak dotąd nikt tego nie bierze na serio. 
Z drugiej sony „Przewodnik” nie ma szczęścia, nikt – jak 
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dotąd – nie poszedł na rozwiązanie „chirurgiczne”, a tylko 
takie jest w stanie uratować czasopismo. Moim zdaniem 
należałoby oddać 100-latka w ręce młodych, energicznych 
ludzi, pozyskać stałych, wartościowych współpracowni-
ków. Nie kryję się z tym, że publikuję na łamach innych 
czasopism katolickich, bo na kartach „Przewodnika” mi 
wstyd, choć kiedyś coś tam publikowałam.

Na razie więc nie ma co liczyć na lepszy „Przewodnik”?

Nie mnie na to odpowiadać. Spytaj na Grobli. Z tego co 
wiem, chyba nie.

Czy pod koniec naszej rozmowy chciałbyś coś specjal-
nego przekazać czytelnikom „Czasu Kultury”?

Tak, chciałbym prosić,mino wszystko o wyrozumiałość 
dla księży i hierarchii. Krytyka jest potrzebna, bo jest 
motorem wszelkiego postępu i rozwoju. Z drugiej jednak 
strony chciałbym podkreślić i zwrócić uwagę na fakt, iż 
Kościół jest dziełem Boga. Opatrzność kieruje Jego losa-
mi. Nie jest Kościół partią ani stronnictwem politycznym, 
nie jest urzędem, choć jest tak zbiurokratyzowany. Kościół 
jest ponad tym, co ludzkie i ułomne. Chrystus nie przy-
chodzi do nas pod postacią głupiego księdza, tylko przez 
jego osobę chce nam jaskrawiej unaocznić pewne sprawy. 
Wiara to nie sterty sformalizowanych druków, zaświad-
czeń, metryk, kartek od spowiedzi, komunii, to znów to, 
co ponad tym. Jeśli wiec na drodze życia spotykamy Ko-
ściół, którego nie możemy zaakceptować,zwróćmy na to 
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uwagę i starajmy się pomóc, aby coś w nim zmienić. Nie 
czekajmy na zmiany, ale je sami twórzmy! Nie krytykuj-
my zagłębieni w miękkich fotelach przy kawie i koniaku, 
ale wyjdźmy pełni wiary i miłości i starajmy wprowadzać 
w czyn nowe wartości. W jaki sposób upadają pewne Ko-
ścioły lokalne w świecie? Otóż ludzie swą niewiarę i scep-
tycyzm do religii wprowadzają w czyn i nie chodzą do 
Kościoła. Zróbmy to samo, tylko w przeciwnym kierunku! 
Idźmy i walczmy o Kościół jutra, lepszy i na miarę naszej 
wyobraźni.

Dziękuje za krótkie kazanie. Widzę, że ty, choć kry-
tyczny, nie zdołałeś uwolnić się od wszystkich wad 
stanu.

Cóż, prawie 10 lat kapłaństwa i 6 seminarium. Jeśli wej-
dziesz między..., choć chyba nie tak do końca.

Pozwól, że zadam kilka bardziej osobistych pytań. 
Czy jako kapłan jesteś szczęśliwy?

Tak, bo mam jasno wytyczony program i widzę cel swego 
powołania. 

Czy jesteś bogaty?

??? Zarabiam na pewno więcej niż tzw. średni obywa-
tel, ale nie mam cennika na „usługi”. Odprawiam także 
Msze św. za darmo, jak trzeba, to bez opłat chrzczę, idę 
za trumną. Wiem, że jest różnie i o to ci chodziło, gdy za-
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dawałeś to pytanie. Jednak znowu uchylam się od szcze-
gółów. Wracając do mnie, jak na razie, i chyba tak było 
zawsze, pieniądz nie jest siłą napędową mojego działania.

I ostatnie pytanie: dlaczego nie chcesz ujawnić swego 
imienia i nazwiska?

Myślę że w aspekcie naszej rozmowy może to być zrozu-
miałe. Poza tym na udzielenie wywiadu muszę posiadać 
zezwolenie władz kościelnych, a tu mogłyby być kłopoty. 
Jestem tylko człowiekiem tworzącym kościół, stąd proszę 
o wyrozumiałość dla mej słabości. Na marginesie: jeste-
śmy w tej samej sytuacji. Ja ciebie doskonale, Soterze, ro-
zumiem; myślę, że i ty mnie też.

Staropolskim „Szczęść Boże” i gestem zrozumienia, 
myślę, że możemy zakończyć nasza rozmowę. Dzię-
kuję.

Soter, Chrystus nie prosił o zezwolenie
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Jak braliśmy 
Sowietów. Rozmowa 
ze Stanisławem 
Teisseyre
Jarosław Maszewski

Jak wyglądała a walka z socrealizmem w latach czter-
dziestych i w ogóle kwestia socrealizmu później? Jak 
wyglądała kwestia kontaktu z władzami rosyjskimi, 
z Moskwa?

Proszę pamiętać, że to, co działo się w wielkiej polity-
ce, to odbijało się na niższych szczeblach we wszystkich 
dziedzinach. Do kongresu zjednoczeniowego była inna 
polityka. Do aresztowania Gomułki i do aresztowania 
tych, co byli w Hiszpanii itd.,to była inna linia politycz-
na. To się wszystko jednocześnie zbiegło z obaleniem 
Masaryka i Benesza w Pradze, z procesami na Węgrzech 
oraz z wiadomymi aresztowaniami... Do czasu, do 1949, 
była mniej więcej linia liberalna. Z tą chwila jak się za-
częła „zimna wojna” wszystko się zmieniło. Wszystko 
się zmieniło, bo jeszcze pamiętam, Eibisch mi opowia-



35

Jarosław Maszewski, Jak braliśmy Sowietów

dał, że przyjechał do niego Gierasimow, czyli prezes 
Akademii Sztuki z Leningradu – był 48 rok, początek 
– i mówi mu: no, leszcze bodziecie robić realizm socjali-
styczny, nie bójcie się, do was dojdzie też. On był zresztą 
jednym z twórców tego i zwolenników. Eibisch bardzo 
przeczył temu. Ale nie minął rok, jak był tu, prawda, 
festiwal szkół artystycznych, w Poznaniu, na targach... 
właściwie dorobek szkół to dotąd pamiętam; to było 
zdumiewające, w przeciągu paru lat taki dorobek! No, 
wtedy było inaczej. Więcej pasji mieli ci ludzie, którzy 
przyszli z wojny. Różne roczniki. To były roczniki od 
całkiem młodych do całkiem starych. Ja pamiętam, że 
w pracowni miałem od 18-latków do 50-latków. Bo byli 
tacy, co przed wojną nie mieli możliwości materialnych 
na studia. Nagle, teraz można było dostać stypendium, 
jakoś urządzić się. I przychodzili na studia ludzie w bar-
dzo różnym wieku. Ten przekrój wieku był bardzo różny. 
Oczywiście, że byli to głównie ludzie dwudziestoparo-
letni, którzy przeszli przez wojnę. Profesura była mło-
da; profesorowie byli o kilkanaście lat starsi od studen-
tów. Dziesięć, piętnaście maksimum. Była mała różnica 
wieku, panowały raczej stosunki koleżeńskie. Taki mąż 
Wnukowej, Marian Wnuk – rektor w Gdańsku przede 
mną – to on właściwie ze swoją pracownią siedział co 
wieczór w knajpie. O drugiej wychodzili z knajpy i on 
był pierwszy w pracowni o dziewiątej, zawsze. I zmuszał 
w ten sposób studentów, że później się wstydzili, żeby 
nie przyjść na dziewiątą..., żeby Marian Wnuk sam sie-
dział w pracowni. Dorobek był olbrzymi i po raz pierw-
szy wtedy pojawił się ruch, który wyłamywał się z tego 
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postimpresjonizmu kapistowskiego, bo co tu dużo mó-
wić, w jakiś sposób – poza Łodzią – ten koloryzm pol-
ski zanadto zaciążył na wszystkich szkołach. Wyłamała 
się z tego Łódź, bo tam był Strzemiński. I wyłamali się 
młodzi z Krakowa w ostatniej chwili. Mianowicie, tam 
była taka indywidualność jak Wróblewski. I Wróblewski 
zmontował sobie taką grupę, w której był i Wajda, bo 
Wajda w tym czasie jeszcze był w Akademii Sztuk Pięk-
nych u Rudzkiej-Cybisowej. Taranczewski miał wielką 
wystawę w Muzeum, a Sokorski ogłosił jednolity pro-
gram zmierzający w kierunku tej właśnie sztuki opartej 
na programach najbardziej zacofanych akademii nie-
mieckich z połowy XIX wieku. I na zjeździe plastyków 
w Katowicach tenże sam program też przeszedł. Jest 
bardzo trudno odtworzyć klimat tego, jak to się dzia-
ło. Dzisiaj jest prawie nie do odtworzenia, a dla ludzi, 
którzy nie pamiętają tamtych czasów, jest on trochę 
niezrozumiały. Bo z oporami, z oporami to właściwie 
w jakiś sposób przeszło. Trzeba było iść na kompromis. 
Przeciwstawienie się absolutne to było (w konsekwen-
cji) opuszczenie szkół. Trzeba było zrezygnować wtedy 
z profesury, względnie zostać wylanym tak, jak to na-
stąpiło. Mino, że się nie przeciwstawiali, to wyrzucono 
ze szkół – w przeciągu 24 godzin – Strzemińskiego, Cy-
bisa i Nachta-Samborskiego. Malarstwo i rzeźba miały 
zostać wyłącznie w akademiach, pozostałe wyższe szko-
ły miały zająć sie wyłącznie architekturą wnętrz, cera-
miką, meblem, tkaniną. Przy czym podzielono: łódź się 
miała zajmować tkaniną, Wrocław ceramiką, Poznań 
sprzętem. Jedyny wyjątek nastąpił na Wybrzeżu, dlate-
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go, że i Marian Wnuk i myśmy znowu „brali” Sowietów. 
W tym rozstrzygającym momencie była rozpisana taka 
wystawa: Młodzież walczy o pokój. Reforma się odbywa-
ła w 50-tym roku, w jesieni. Na początku 50-tego roku 
rozpisano te wystawa i studenci nie mieli chęci przygo-
tować się do niej. Myśmy z Marianem Wnukiem świetnie 
się zorientowali, że bedzie wprowadzony socrealizm, to 
jeśli my chcemy obronić na Wybrzeżu rzeźbę i malar-
stwo, to jedyne wyjście z tego, to żeby studenci gremial-
nie wzięli udział w tej wystawie. Myśmy to wszystko 
im wytłumaczyli w Grand Hotelu, przy wódce. Powie-
dzieliśmy – koncesji generalnej nie należy robić. Trzeba 
spróbować pogodzić jednak wartości malarskie czy rzeź-
biarskie z tym, żeby to było jednocześnie i tematyczne. 
I zaczęliśmy chodzić ze studentami, np. Studnicki wy-
szukał sobie Centrale Rybną i namalował zresztą obraz 
stamtąd, taki z przodownicą. Nawet niezły. Z portów to 
są nawet bardzo... plastycznie interfrapujące motywy. 
I nagle na tej wystawie, która została dosyć gremialnie 
obsadzona przez naszych studentów – oni wzięli więk-
szą cześć nagród – i teraz ta Mangelową, która robi re-
formę i Sokorski: jak tu zwijać malarstwo i rzeźbo w tej 
Akademii w krzakach w Sopocie, jak oni wzięli większość 
nagród?! I zostawili nam wobec tego, wyjątek zrobili 
i zostawili nam malarstwo i rzeźbę... Ta kompromisowe 
formuła ocaliła te szkoły, ale ona w jakiś sposób mści-
ła się później. Kompromisowa formuła zawsze sic mści. 
Przede wszystkim tak: studenci wracali z zebrań„ gdzie 
Sokorski mówił – nie many innych profesorów! Oni nie 
umieją rysować, ale nim wy się wykształcicie, to oni 
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muszą pełnić te funkcje profesorskie... Głupi Sokorski. 
Nie miał żadnego pojęcia o plastyce i takie trele more-
le mówił, które mówili Sowieci. Wobec tego, ponieważ 
myśmy dobrze żyli z tymi studentami, jak my nie umie-
my rysować, tośmy się w siódemkę zebrali i powiedzieli: 
teraz my im pokażemy czy my umiemy rysować według 
ich kryteriów! I rozpisaliśmy konkurs między sobą, po-
nieważ było zamówienie na obraz „Pochód 1 majowy 
z Dzierżyńskim w 1905 roku”. To myśmy, oprócz tego 
rządowego zrobili konkurs miedzy sobą, każdy zrobił 
szkic. Wygrał Studnicki ten szkic. Zrobił koncepcje czo-
łowego pochodu, maszerującego Alejami Jerozolimski-
mi. Dokładnie jedna osoba była delegowana, żeby całą 
ówczesną architektura zrobiła ze zdjęć – jak wyglądał 
płot przy kolei, jak wyglądały budynki... Wszystko to zo-
stało dokładnie wyszukane, po czym każdy dostał 1/7 
obrazu do narysowania No,karton, obraz miał 5 metrów 
– karton był tu, pośrodku np. i ja tu miałem tę a tę figu-
rę. Narysowaliśmy wszystko. Po czym wybraliśmy jed-
nego, który poszedł i te wszystkie różne rysunkowe sty-
le scalił. A braliśmy modeli. Miedzy innymi Motyka był 
jednym z modeli. Żeby dostać się na modela trzeba było 
przynieść ćwiartka – jak przyniósł ćwiartkę, to mógł po-
zować. I tak poznało masa ludzi tam,..po czym przenie-
śliśmy to z kartonu na płótnu. Znów każdy swój odcinek 
namalował, po czym jeden wybrany szedł i te poszcze-
gólne style znowu bardziej scalił. Potem dostaliśmy na-
grodę państwową studentom powiedzieliśmy, teraz zo-
baczcie czy my nie umiemy rysować, jak chce Sokorski. 
Tylko, że my tak nie chcemy, bo to jest kompromis. To 
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jest kompromis, to wprawdzie ma pewne zadatki budo-
wy kolorem i formą, ale to jest w gruncie rzeczy kompro-
mis, płótno. I z tego wyrosła nazwa „Szkoła Sopocka”. 
Z tego płótna zrobionego przez siedmiu ludzi11.

Jaki to byt format, panie profesorze? 

5 na jakieś 2,70 m., podłużny taki format. 

Gdzie to teraz jest?

W Muzeum w Warszawie. Warszawskie Muzeum Narodo-
we zakupiło...

Po czym , ten idiotyczny program. Bo program był kom-
pletnie idiotyczny. Na pierwszym roku właściwie tylko 
się studiowało głowę. Ucho, nos, oko, itd... Po czym na 
drugim roku półakt. Dopiero na trzecim roku cały akt. 
Czyli od szczegółu do całości. Wobec tego to się wszyst-
ko sypało. Były osobno oczy, usta, uszy, itd... [...] A byli 
tacy, tacy sztrabacy co im się wydawało, że oni pana 
Boga za nogi złapią jak będą ten program realizować. 
Było ich mało. Bo reszta w Polsce ludzi... Polacy nie są 
konsekwentni więc by i tak tego całkiem nie realizo-
wali, a przy tej kadrze to było nie do przeprowadzenia. 
Bo myśmy jednak ten rysunek całościowo prowadzili 
dalej, a nie tam osobno uszy, nosy, dłonie w takim po-
łożeniu czy takim. No, ale mimo wszystko to narobiło 

1	 Autorami	wspomnianego	przez	Profesora	obrazu	są:	Krystyna	Łada-Studnicka,	Teresa	
Pągowska,	Juliusz	Studnicki,	Stanisław	Teisseyre,	Józefa	Wnukowa,	Jan	Wodyński,	Hanna	
Żuławska,	Jacek	Żuławski.	Obraz	ten	był	ostatnio	reprodukowany	w	„Sztuce”,	2/88.
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szkody. Umarł Stalin, Berię rozwalili; podobno Żukow 
go rozwalił. Zaczęła sie odwilż. Głosy narzekające na to 
co się dzieje w szkolnictwie zaczęły się podnosić coraz 
bardziej. I Berman zwołał, to było albo w 53, grudzień, 
albo 54, początek roku, zwołał taką naradę w Radzie 
Państwa. On był wtedy, no, z „Onych” wiemy, w trój-
kę z Bierutem i Mincem. To był właśnie taki triumwirat, 
który wszystkim trząsł. Jemu podlegała m.in. kultura. 
On zwołał taką naradę w Radzie Państwa, że zaprosił 
nie tylko zarządy główne stowarzyszeń twórczych, ale 
i poszczególnych wybitnych artystów. Dość, że na tych 
obradach było – ja wiem – ze stu ludzi co najmniej. 
Może troszkę więcej nawet. I może najbardziej agre-
sywne przemówienie to było przemówienie Eibischa... 
To jeszcze wtedy ludzie mówili, ale strach mieli, tu na 
plecach mieli strach czy przypadkiem nie pojadą gdzieś, 
nie wiem, może już wtedy o podróże się nie bali, ale czy 
nie zostaną zaaresztowani... Eibisch najmniej się bał. 
Dlaczego? Bo Eibisch w okresie swoich studiów w Aka-
demii Krakowskiej przed wojną, zdaje się w roku 1912 do 
1918, miedzy innymi właśnie przed wojną, dojeżdżając 
z Lublina, przewoził listy dla Lenina. Bo on był z Kon-
gresówki, Eibisch. Powiązania jakieś miał wtedy, mimo 
że w partii nie był, miał jakieś powiązania i przewoził 
przez granice listy. I należał do takiego kółka młodzie-
żowego nawet, z którym Lenin się kontaktował w Kra-
kowie. I wskutek tego Eibisch, mając już tyle lat, mając 
taką historie w swoim życiu, wywalił temu Hermanowi 
wszystko. Pamiętam, że świetnie to określił. Powiedział 
tak: Widzi pan, był taki ogród. Bardzo piękny ogród. 
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Tam rosły i drzewa owocowe, i kwiaty, i jarzyny. Może 
w tym ogrodzie było za dużo kwiatów. Za mało może 
było jarzyn i drzew owocowych, które są ludziom też po-
trzebne. Nie tylko, żeby były piękne kwiaty. To co by do-
bry ogrodnik zrobił? No, by zmienił troszkę uprawy, by 
wprowadził więcej jarzyn, posadził więcej drzew owo-
cowych. A co wyście zrobili? A co wyście zrobili? Wy-
ście wpuścili do tego ogrodu stado byczków! – pokazał 
tu na Krajewskich i na Zakrzewskiego – Wyście stado 
byczków wpuścili do tego ogrodu! Zadeptały wszystko! 
Nic nie zostało! To był wstęp do przemówienia, a później 
no szczegółowo na temat, co się z plastyką polską stało. 
Następnego dnia rano została Mangelowa, która tę re-
formę przeprowadzała – nie sama przecież,bo na rozkaz 
tak samo – ale ktoś musi być odpowiedzialny – od biurka 
od razu, wsit! za drzwi z ministerstwa. Na powrót trze-
ba było wracać do normalnego programu i normalnych 
studiów i naprawić szkoły poniszczone. Przecież Poznań 
zniszczyli wtedy kompletnie! [...].

Dziękuje, panie profesorze. A ten znakomity wyjazd 
wasz, wtedy do Związku Radzieckiego, z wystawą wa-
szej grupy? [...].

Aaa, ja mam praktykę w różnych związkach, taki jest..., 
to jest właśnie los Polaków. Urodziłem się jako obywatel 
austriacki. Później byłem obywatelem polskim, później 
byłem obywatelem sowieckim...

Żeby wspomnieć – pochodzenie francuskie... 

Jarosław Maszewski, Jak braliśmy Sowietów
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Tak. Później byłem obywatelem sowieckim. Później by-
łem obywatelem G.G. Później, na chwile, znowu obywa-
telem sowieckim. To samo ze związkami. 3 w 39 roku... 
Jeszcze opowiem o obronie Lwowa, ale to później... ledwo 
z tej obrony Lwowa ten mundur porzuciłem, weszli Sowie-
ci. A zdążyłem tylko tyle, żeby rzucić mundur na furę i już 
do swojego domu nie dobiegłem, tylko do Mariana Wnu-
ka, bo nie chciałem pójść do niewoli. Bo kto w mundurze 
– szedł do niewoli. A tu już patrony sowieckie wkraczają. 
No i za parę dni oni od razu zaczęli wszystko organizo-
wać. oni mieli podobnych pewnie delegatów, jak ja wtedy 
do Krakowa z Wendem2.

Tam przyjechał wtedy też taki, tylko że on był w mun-
durze, miał pistolet. Zwołał wszystkich plastyków, długie 
przemówienie było, jak to będzie wspaniale, prawda, jak 
to zamówienia rządowe przyjdą. No, ale polecił – proszę 
przynieść rzeźby, obrazy, grafiki, rysunki, zrobimy wy-
stawę. Nowy lokal dostaniemy na związek. Bo ten przed-
wojenny nasz mały lokalik był do niczego. Nowy lokal 
dostaliśmy, przy placu Mariackim, wiec w centralnym 
punkcie. Urządzili wystawę. Przyjechało w międzyczasie 
jeszcze paru innych artystów, z Ukrainy m.in. ten, któ-
ry został mianowany naszym prezesem. To nie nazywał 
się prezes tylko hołowa. To był pan Dymitrenko, z Char-
kowa, malarz. Porozwieszali te obrazy, porozstawia-
li rzeźby. Zwołali nas wszystkich i duże przemówienie. 
O, pierwsza sala, to jest najlepsze. Ona, jeszcze troszkę 
jest może zanadto naturalistyczna – bo naturalizm to 

2	 Mowa	tu	o	wyprawie	Profesora	do	wyzwolonego	Krakowa	w	1945	r.,	podjętej	w	imieniu	
rządu	lubelskiego.
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był niby przez nich potępiony – może zanadto naturali-
styczna, ale w tym kierunku trzeba iść. Po czym tam jest 
gorzej, gorzej, a poslednij zał – poslednij raz! Ostatnia 
sala, ostatni, he, ostatni raz. Głównie tam się znaleźli ko-
muniści, he, he.. To był też przypadek, bo jednocześnie 
byli oni nie tylko lewicowi, ale i lewicowi w sztuce. No, 
a oni abstrakcjonizmu przecież nie tolerowali. Wpraw-
dzie oni już przynieśli nie abstrakcyjne rzeczy, ale tak 
dalece mało przedstawiające, że kategorycznie od razu 
im powiedziano: poslednij zał, poslednij raz. Po czym , 
wcale tak różowo nie wyglądało, jak nam ten z pistoletem 
mówił. On pojechał. Zaczęły sio normalne czasy. Z cze-
goś trzeba żyć. Złotówki wycofano. Wszystko w ogon-
kach. Wszystko znikło od razu. Za chlebem trzeba stać 
godzinę, za cukrem godzinę. Pieniędzy nie ma. Wobec 
tego przy tym związku kooperatywa: wcierki malować 
i „łuzungi”. Trzeba sio uczyć tych bukw, pisać szyldy dla 
sklepów i malować wcierki. Szyldów, nie, nie szło mi to, 
to mnie... to liternictwo jeszcze tak obce dla mnie... Za-
cząłem wcierki malować. Najlepiej wcierki malowali ci 
z Bractwa św. Łukasza przedwojennego. Albo z Bractwa 
św. Łukasza, albo ze Szczepu Rogatego Serca3.

Co to było?

To był taki... Jak on się nazywał? Taki rzeźbiarz z Meksy-
ku, Polak, który założył tu niby taki Szczep Rogatego Ser-
ca. Taki Piast, Piast pomieszany z Inkami, ale też właśnie 
w kierunku naturalistycznego rysunku ekspresyjnego. 

3	 Chodzi	tu	o	Stanisława	Szukalskiego,	który	przyjechał	do	Polski	nie	z	Meksyku	a	z	USA.	
Bliższe	informacje	–	patrz:	„Sztuka”,	4/87.
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Oni to piłowali, oni to umieli robić. Myśmy musieli długo 
uczyć sio tego. Ponieważ na to było zapotrzebowanie, to 
– żeby sobie ułatwić – doszliśmy do tego, że trzeba brać 
jednego typa. Jak mi dali Berię pierwszy raz, to wobec 
tego Berie tylko malowałem. Zęby coś zarobić, żeby móc 
malować później, to brałem dziesięć Berii. Tak stał Beria, 
to szedłem: oczy, oczy, oczy, oczy..., później, ucho, ucho, 
ucho, ucho..., gwiazdki, itd.

…guziki...

Tak, guziki. I ten Beria bardzo szedł, nie wiem dlaczego. 
Był w jasnej tonacji, nie miał tej czarnej, czarnej farby 
z tych... no, z marynarki. No, bo np. Mołotow był w czar-
nej marynarce. I ten Beria szalenie szedł. Po czym, jak 
Sowieci poszli, to dowiedziałem się dlaczego Berna szedł. 
Bo był w jasnej tonacji, a ponieważ gaci nigdzie nie było, 
wiec brali, kupowali te wcierki, prali to i szyli gacie na 
prowincji z tego, he, he... No i tak pierwsze miesiące jakoś, 
pierwszy rok właściwie tak, tymi wcierkami można było 
żyć. Ale zaczęli myśleć o wystawie w Moskwie. I wybrali 
sobie kilkunastu facetów. Nawet tak, że mogę zaryzyko-
wać, że było 1/3 Polaków, 1/3 Ukraińców, 1/3 żydów. Wy-
brali nas tak około dwudziestu i urządzili nam wystawę 
w Moskwie. To był rok 1940, grudzień.

Przyjechaliśmy do Kijowa, bo jechaliśmy przez Kijów 
do Moskwy, zatrzymaliśmy się w Kijowie na jeden dzień 
i tam: w sojuzie, związku ichnim, podpisywali z namii 
kontrakty na obrazy. Dotąd jestem winien Związkowi 
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Radzieckiemu grube pieniądze, przypuszczam. Bo oni 
płacili duże zaliczki, ja nie wiem, no, chyba jak by mi 
dali zaliczkę dzisiaj na obraz 50 tys., mniej więcej tak. 
Ta równowartość była w rublach. Każdy tam deklarował 
tytuł obrazu, to miało iść na wszechzwiązkową wysta-
wę za rok, zamawiane obrazy. No, jak tylko dostaliśmy 
te pieniądze, to my na bazar, kupować rękawice ciepłe, 
cebule, jakieś tam inne ciepłe... gacie ciepłe i wszystko 
to w paczki robić i wysyłać do tych co pasą białe niedź-
wiedzie. Każdy miał tam znajomych i przyjaciół. Miedzy 
innymi Rzepiński już tam był. Bo Rzepiński się nie zo-
rientował, właściwie z własnej winy wpadł. Mianowicie, 
pierwsze wywózki były pare miesięcy po ich wejściu, to 
były rodziny policjantów i policjanci, pamieszczycy czy-
li ziemianie, sędziowie, jacyś tam wyżsi urzędnicy, po-
wiedzmy z województwa. I jak to się odbywało, to reszta 
mogła spać spokojnie. Później, na wiosnę, zaczęli wywo-
zić bieżeńców i ten nasz hołowa, Dymitrenko, zamówił 
większą skądyś słoma, cały związek był, pare sal, pokryty 
słomą i tam wszyscy bieżeńcy spali na tej słomie. Bo on 
powiedział, oni będą was szukać. Nie znajdą was, to znaj-
dą innych. Oni tam mają jakąś cyfrę wyznaczaną, jak do 
tej cyfry dojdą, to przestaną szukać. I Rzepiński, który 
mieszkał u Mariana Wnuka, wobec tego mieszkał u mnie. 
Ale mój dom był daleko, kilometr za Wnukiem, jeszcze 
trzeba było iść wzdłuż parku. No, a on się akurat zako-
chał. Zakochał się w takiej historyczce sztuki, tej, która 
napisała o problemach kolorystycznych – Maria Rzepiń-
ska, Huberówna z domu. Odprowadzał ją, to już tydzień 
te wywózki były, odprowadzał ją późno do daru, nie 
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chciało mu się już iść do mnie, myśli sobie – już te wy-
wózki się skończyły. I tej nocy akurat po niego przyszli. 
Rano przylatuje Wnukowa do mnie, mówi: zabrali Sław-
ka. Lecimy do Związku. Od tego Dymitrenki dostajemy 
bumage do Obkonu czyli do komitetu wojewódzkiego, do 
wydziału kultury, ani nam dają znowu bumage, żeby go 
wyciągnąć z dworca. Chodzimy na dworcu. Zakratowane 
drutem kolczastym okienka towarowych wagonów. Gdzie 
tam. Ryczymy, ryczymy: Rzepiński, Rzepiński, Rzepiń-
ski. Nagle, kto się odzywa? Rafałowski! Też bieżeniec, ale 
ten nie miał zamiaru się chować. Bo on był komunistą 
przedwojennym, wprawdzie KPP było rozwiązane, ale on 
nie przypuszczał, żeby go mogli wywozić. A tymczasem 
był już za okienkiem. Wiec Wnukowa poszła dalej szukać 
Rzepińskiego, a ja prędko do miasta znowu po bumage 
dla Rafałowskiego, żeby go wyciągnąć z tego transportu. 
Wyciągneliśmy Rafałowskiego z tego transportu, a Rze-
pińskiego nie znaleźliśmy. A Rzepiński fatalnie trafił, bo 
on, jako kawaler, trafił do obozu, gdzie go z miejsca ci, 
przeważnie kryminaliści, obrali ze wszystkiego, nawet 
z bielizny, ze wszystkiego. Dali nu stare ciuchy. A poza 
tym był przy karczowaniu lasu, gdzie nie mógł, bo da-
wali mu taką działko, gdzie powiedzmy, wypadało 10 m. 
kwadratowych czy 5 m. kw., a na tych metrach kwadrato-
wych mogło rosnąć jedno drzewo, a mogło rosnąć 5. A on 
dostawał zawsze takie metry kwadratowe gdzie najwię-
cej rosło. Wobec tego nie mógł tego wyrąbać. Wobec tego 
dostawał mniejszą porcje jedzenia. Aż z głodu ociemniał 
i wszystkie zęby nu wypadły ze szkorbutu. I poszedł do 
szpitala, bo już w ogóle nie mógł robić. A w szpitalu za-



47

częli go pytać jaki zawód, to, tamto, i dowiedzieli się – 
chudożnik. I dowiedział się sztubowy jego. Taki sam,jak 
w Oświęcimiu byli, taki kapo. Ja nie wiem, jak się tam na-
zywali, no, jakoś się nazywali podobnie. Pospolity prze-
stępca. Jak dowiedział się, że on jest malarz, to powie-
dział: na robotę więcej nie pójdziesz, będziesz mnie uczył 
rysować i malować, bo miał dryg do tego. I zamiast tego 
będziesz chodził, będziesz pisał napisy, tu do latryny, a tu 
barak taki i taki, itd. Jak przyjdzie paczka – żadnej pacz-
ki ani nic nie mógł dostać, bo ci więźniowie się w nocy 
na niego rzucali, paczka znikała, a on nic z tego nie miał 
– przyjdzie paczka, to pół na pół. Pół dla mnie, pół dla 
ciebie, ale ja ci będę wydzielał, bo cie inaczej zamordu-
ją, jak zobaczą, że masz coś do jedzenia wiecej. On wy-
szedł bez zębów z tego łagru. Gdzieś na Kaukazie przesie-
dział i Niemcy go, nawet nim trafił do Andersa, Niemcy 
go już przechwycili na Kaukazie. I tak, pomału, na pie-
chote,wrócił. Otóż, myśmy te paczki każdemu z tych lu-
dzi- a mieliśmy, każdy z nas miał znajomych, bliższych, 
dalszych, kolegów- wysyłali. Po czym przyjechaliśmy do 
Moskwy i urządzili nam wystawę w Galerii Szczukina; 
wtedy jeszcze istniała galeria Szczukina. Po wojnie oni te 
zbiory Szczukina rozdzielili na... połowę dali na Ermitaż, 
a połowę dali do tego muzeum moskiewskiego – jakie ono 
się nazywa?

Tretiakowska Galeria.

Nie, nie do Trietiakowskiej Galerii. Drugie Muzeum. Nie do 
rosyjskiego malarstwa tylko, taki odpowiednik Ermitażu, 
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moskiewski. A Szczukina zlikwidowali. Bo wtedy jeszcze 
Galeria Szczukina była w jego pałacu dawnym, który on 
wybudował jak kupił całą wystawę malarzy francuskich 
w roku dziewięćset chyba dwunastym. To był facet, któ-
ry miał..., kupiec. No, kupiec na kolosalną skale. Zdaje 
się, flota na Wołdze to prawie, wszystkie statki prawie, to 
Szczukin. Otóż jemu się spodobał Matisse, bo pewnie oko 
na ikonie wykształcone, Matisse mu podpadł bardzo, i on, 
jak zaczął się zastanawiać co kupić – tak kupił wsio. No,ale 
musiał gdzieś to pomieścić! no, to pałac musiał zbudować, 
gdzie zapraszał Maurice Denis do malowania panneau de-
koracyjnego, Bonarda zapraszał, Matisse’a zapraszał. Ma-
tisse na jego zamówienie malował „Taniec”, który jest dzi-
siaj w Leningradzie, w Ermitażu. Po czym – to był mądry 
facet – jak przyszła rewolucja on wszystko ofiarował pań-
stwu, całe swoje muzeum. Ten pałac razem z obrazami. 
Wobec tego Łunaczarski go zrobił kustoszem. On jeszcze 
po rewolucji. jeździł kupować Picassa do Paryża, on jeszcze 
tę galerię uzupełniał. Miał widocznie smykałkę w tym kie-
runku i smak wyrobiony. No, pewnie przez kontakt, bywał 
pewnie w Paryżu często przed wojną. Tak, że to była wspa-
niała galeria, wspaniała galeria.

Zdjęli tam część obrazów, cześć tych Francuzów wspa-
niałych, i nas powiesili. Zrobili wielkie zebranie. Ja stoję 
z dwoma Ukraińcami, Turynem Romanem i Winnickim 
Saszą. Turyn dobrze mówi, po rosyjsku, bo był w armii 
Petlury, mimo że z Tarnopola pochodził. Sasza Winnicki 
mówił dobrze po rosyjsku, ponieważ jego ojciec był po-
pem, księdzem ruskim, który nie uznawał narodowości 
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ukraińskiej. Takich było bardzo mało. Tylko to był tzw. 
moskalofil, uważał, że jest naród rosyjski i trzeba się 
uczyć po rosyjsku, a jak powiedział, że jest Ukrainiec, 
to ojciec strzelił do niego butelką, o mało mu głowy nie 
rozbił. Ale to były jeszcze czasy sprzed I wojny, kiedy on 
jako dziecko musiał się uczyć rosyjskiego. I Sasza znał 
rosyjski perfect. My tu oglądamy van Gogha, nierepro-
dukowanego, ja tego van Gogha nie znałem z reproduk-
cji, nigdzie go na reprodukcji nie widziałem, oni też – 
a podchodzi do nas jakiś facet, trochę starszy od nas, 
myśmy wtedy mieli, ile? Turyn był najstarszy, mógł mieć 
lat 40, ja miałem 35, a tu podszedł do nas jakiś facet koło 
50-tki. No i tak zaczyna z tymi dwoma Ukraińcami roz-
mawiać po rosyjsku, pytać się co nas tak zainteresowa-
ło. Wiec tam Turyn mówi, no, wspaniały van Gogh, itd. 
On mówi: No, ja często tu przychodzę z moimi studen-
ta mi. A Turyn się pyta: A co oni mówią na van Gogha? 
„Oni skazali, że eto gawno!” To Turyn mówi: Znaczytsja, 
oni nie poniaii Ten mówi: Niet, oni prawilno posiali. Tu 
dzwonią, że zebranie się zaczyna, więc my, prawie jako 
ostatni,wchodzimy na tę dużą sale, a na tej sali oprócz 
nas jest wszystko co się w plastyce w Moskwie liczy. Ja 
wiem? – zebranie na dwieście osób. Przewodniczy jakiś 
krytyk sztuki. Siadamy tak: ten Rosjanin, który wchodzi, 
prawie w ostatnim rzędzie, jeszcze są wolne miejsca, on 
siada, ja – tutaj – koło niego, tutaj – ci dwaj Ukraińcy, 
obok mnie. Ważne dla późniejszego przebiegu. Wycho-
dzi pierwszy ruski i zaczyna, zagaja dyskusje w ten spo-
sób; ...zdaje się, być mote, prezes związku tamtejszego, 
moskiewskiego. Mogę wstać?

Jarosław Maszewski, Jak braliśmy Sowietów
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- Tak.
- Bo to jest konieczne. Wszedł;, rozbiera marynarkę. Zdjął 
marynarkę i mówi: „O, w tej marynarce ja pojechałem 
do Paryża i w tej marynarce ja z Paryża wróciłem, a ci 
wszyscy nasi koledzy ze Lwowa, co tu przyjechali, ci co 
byli w Paryżu, to wszyscy tam przebrali się za Francu-
zów”. I tak po nas, po nas. Co jeden to..., bo ten jeszcze 
pierwszy był najdelikatniejszy... To nasz prezes, nasza 
hołowa, Dymitrenko, który został w międzyczasie przez 
nas przerobiony i to tak dalece przerobiony, że Marian 
Wnuk, który nie miał... nicował sobie ubranie... Nicuje 
ubranie, a tu problem – co z tą kieszonką zrobić, bo ona 
się znalazła po prawej stronie teraz: i powiedział, niech 
pan tego nie ceruje, zrobimy kieszonka po prawej stro-
nie. A ponieważ Marian Wnuk był przystojniacki zawsze, 
bardzo dbał o to, jak chodzi ubrany, Dymitrenko zama-
wiając sobie garnitur u krawca, kazał dać kieszonka po 
prawej stracie. Z tego widać jak był przerobimy. Był prze-
robiony przez nacjonalistów ukrainskich, jak się okaza-
ło później, zupełnie, ale był i przerobiony jako malarz. 
On przychodzi, mówi, chłopcy, mówcie to, coście mi we 
Lwowie mówili, to tu mówcie. No, to wreszcie zaczęliśmy 
wychodzić i mówić. I nawet w dyskusji zabrał głos, po raz 
pierwszy i ostatni wżyciu, Artur Nacht-Samborski. Nigdy, 
w żadnej dyskusji później nie brał udziału. Ani przedtem, 
ani potem. Tak go wkurzyli. Wyszedł i powiedział tak: 
Proszą panów, ja przyznaje się: przyznaje się do tego, co 
ten kolega na początku powiedział, obrazowo niby, jako 
metafora, że myśmy się przebrali w kostiumy francuskie. 
Owszem, ja się przyznaje. Ja jestem pod wpływem sztu-
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ki francuskiej XX wieku. Tak, jak cała Europa w ciągu 
XV wieku była pod wpływem renesansu włoskiego. I nie 
wstydził się tego Velazquez, że jest pod wpływem rene-
sansu włoskiego, nie wstydzili się Holendrzy, nie wsty-
dzili się Francuzi, nie wstydził się Poussin, że jest pod 
wpływam, dlatego, że na ówczesne czasy. była to przo-
dująca sztuka. Tak jak przodującą sztuką jest w tej chwili, 
w XX wieku, sztuka francuska. Natomiast moim kolegom 
sowieckim muszę powiedzieć, że oglądałem tutaj wasze 
współczesne malarstwo, waszą wystawą, na którą nas za-
wieźliście, itd. To jest – wybaczcie – ale sztuka niemiecka 
połowy XIX wieku. No... jak to usłyszeli, to jakby w nich 
grom strzelił. Ten facet, co koło mnie siedział, to jakby 
mu ktoś szpilka w tyłek wbił. Podskoczył z wściekłością. 
Poprosił o głos zaraz po Nachcie. Wyszedł i powiedział: 
To są sami kontrrewolucjoniści. Z nimi szkoda dyskuto-
wać. Albo oni zechcą tak pracować jak my żądamy, tak 
jak zostało ustalone, albo nie, to won z nimi! Tu nie ma 
co w białych rękawiczkach dyskusji prowadzić. Pałką po 
łbie i koniec! Na to przewodniczący: Odbieram wam głos. 
Przewodniczący odebrał mu głos – mówi – bo czuł, że tak 
jakby iskry przeskakiwały już na tej sali, jak ten od kon-
trrewolucjonistów zaczął mówić. Odebrał mu głos, po-
wiedział – to jest dyskusja naukowa, takich argumentów 
pałką po głowie to nie wolno mówić. Zamykam zebranie. 
Zamknął zebranie. I teraz ten facet przyskakuje; my już 
wychodzimy, tacy z duszą troche na ramieniu, co tu ba-
dzie – a przyskakuje do naszego prezesa, do tej naszej 
hoławy, tenże facet właśnie, który na końcu mówił, łapie 
go za klapy marynarki i mówi – ty kawo tu priwioz? To 
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są sami kontrrewolucjoniści! To ty z takimi przystajesz? 
Ten się chciał jakoś od niego oswobodzić. Bo słyszałem, 
że tak zaczął tam wołać – wozmit ot mienia towo chuli-
gana! Tam ich zaczęli rozdzielać. Bo prawie się nie pobi-
li. I ten Dymitrenko pyta się go – a ty w ogóle kto taki? 
A on mówi – ja? ja z „Aurory”. I okazuje się, że to brył 
były marynarz z „Aurory”, który skończył później studia 
malarskie widocznie i był profesorem w Instytucie. Uczył 
malarstwa. Błagrodzki. O ile ... prawie na pewno to na-
zwisko. My wracamy do hotelu. Nie rozchodzimy się po 
swoich pokojach. Idziemy do tego Dymitrenki. On miał 
nie jeden pokój, ale jako przewodniczący miał tam apar-
tament. Zbieramy się tak u niego i on mówi – chłopcy, ra-
tujcie mnie, mnie zgubi, ten typ mnie zgubi z „Aurory”! 
My mówimy – jak my ciebie możemy ratować-my siebie 
chcemy ratować. On mówi – jak mnie ratować to i siebie 
– razem. Jutro jesteście u przyjaciela Lenina, rzeźbiarza 
Merkurowa4. Wszystko mu opowiedzcie. Rano jesteście 
tam, a wieczorem Korniejczuk was zaprosił na przyjęcie. 
Dzisiaj czyta Stalinowi swoje libretto do opery „Bohdan 
Chmielnicki”. Trzeba Korniejczukowi opowiedzcie też 
wszystko. Jeszcze nie był żonaty wtedy z Wasilewską. 
To my rzeczywiście, jesteśmy u Merkurowa, mniej wię-
cej był w tym wieku co ja teraz, około osiemdziesiątki, 
Merkurow. Taaka siwa broda. Jak zobaczył, że są Polacy, 
ach! Boznańska Ja się przyjaźniłem z Boznańską! W aka-
demii w Monachium razem z nią studiowałem.. Później 
widywałem ją w Paryżu, bo ja pojechałem, ona pojecha-
ła do Paryża, ja też za nią, w parę miesięcy później. By-

4	 Chodzi	tu	zapewne	o	rzeźbiarza	Sergieja	Merkułowa.
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łem później u Rodina. Do końca życia właściwie się z nią 
przyjaźniłem. Teraz z nią nie koresponduję, bo nie da się 
– bo ona jeszcze żyła, ona w 40-tym akurat umarła. On 
niedużo później. Odbywa się to daleko za Moskwą, dwa-
dzieścia parę kilometrów, oldrzymie jakieś ogrody; on 
nas przyjmuje naprzód w pracowni, później w oranżerii, 
w ogrodzie zimowym, właściwie w oranżerii – ogrodzie 
zimowym, ale połączonym z willą jakąś... Jakaś luksuso-
wa willa, znowu jakiegoś kupca milionera, którą dostał 
Merkurow po rewolucji na mieszkanie, pracownie urzą-
dził tam, w tych takich przybudowanych jakby hangarach 
przy tym, bo on jednocześnie przygotowywał pomnik 
Lenina,który miał stanąć na Pałacu Sowietów. Pałac So-
wiet6w miał mieć 300 m. , figura na tym 100 m. I on nam 
pokazuje fragmenty studium ucha, studium dłoni w skali 
naturalnej, które robi. Później kolekcję masek. Wspaniałą 
kolekcje masek miał. I Gorki tam był, i Lenin, i wszyscy ci 
działacze wielcy, rewolucyjni i artyści. I powiada między 
innymi, jak Boznańską pocałował w kolano. Mówi – bar-
dzo mi się Boznańska podobała, ale ktoś z kolegów mówi, 
no, nic ci z nią nie wyjdzie, ona jakoś nie bardzo jest taka 
chętna do flirtów. A na to Merkurow mówi – a ja, ponie-
waż piliśmy, powiedziałem, że ja się zakładam, że poca-
łuje ją w kolano. I mówi – byłbym ten zakład przegrał. 
Ale sobie myślę tak... Wymyśliłem-bo to przy maskach 
było, które nam pokazuje – żeby Boznańską pocałować 
w kolano, to ja wpadłem na to, żeby robić maski. I zaczą-
łem robić wszystkim kolegom i koleżankom, w akademii 
w Monachium. Wkłada się dwie słomki w nos, smaruje 
tłuszczem, zalewa gipsem i robi się te maski. I zrobiła się 
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w akademii moda na maski. I przyszła Boznańska, że też 
chce mieć maskę. Więc dobrze. Położyła się. Zalałem jej 
głowę gipsem, odkryłem spódnicę, pocałowałem w ko-
lano. Wszyscy koledzy widzieli, że wygrałem zakład. No 
i Merkorowowi po tym wszystkim myśmy opowiedzieli 
to. To on powiedział – spokojnie panowie, spokojnie, ja..., 
załatwi się, załatwi się.

Wieczorem Korniejczuk nas przyjmuje w hotelu „Mo-
skwa”, w restauracji. O godzinie drugiej kończy się tam 
godzina otwarcia. On przywołał tego maitre’a od sali, 
coś tam naszeptał mu. Zostało dwóch kelnerów i my do 
rana, bo niekoronowany książę Ukrainy – co czytał dzi-
siaj libretto Stalinowi – przyjmuje gości. I my też wszyst-
ko Korniejczukowi opowiedzieliśmy. Po czym jeszcze 
siedzieliśmy w Moskwie jakieś dwa tygodnie. Na samami 
końcu zrobili tylko dla nas – tych kilkunastu – zebra-
nie, gdzie nam zaczęli tłumaczyć – no, wiecie u nas to 
wszystko było, ale ludzie nie rozumieli tego. Nie wiedzie-
li czy to rzeźba, czy pisuar... no, musiało się to zmienić. 
Trzeba malować tak, trzeba rzeźbić tak, żeby ludzie wie-
dzieli o co chodzi-jednym słowem – łagodnie. Po czym 
bankiet na pożegnanie. Na bankiecie wszyscy ci sami lu-
dzie co byli wtedy tam. I tu nas zastrzelili, bo my z tych 
ogonków za cukrem, za chlebem, a tu bażanty z pióra-
mi, michy kawioru, Bóg wie,co. Żarcia i wódy... I toast 
za toastem, tak jak u nich zwykle. Mowa za mową. I w 
pewnym momencie wstaje ten Błagorodzki i publicznie 
nas przeprasza! I wtedy dopierośmy się przestraszyli... 
Pomyśleliśmy sobie, nooo...jak taki zasłużony, na taką 
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hańbę, tu nam wygrażał, a teraz nas, jak szczeniak mały, 
pięćdziesięcioletni facet z „Aurory” przeprasza nas, jak 
gówniarz jakiś... Nieprzyjemnie nam się zrobiło nawet... 
Wystarczy...

Jarosław Maszewski, Jak braliśmy Sowietów
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Marian Dźwinel
Pamięci Ojca Honoriusza

„Następnym razem
będzie czytanie wierszy”
powiedziałeś odchodząc 
w swój zwyczajny trud

Pospolita groza
bezgłośnie unosiła się 
nagle
z wytartej klamki
wynurzała się
z cienkiej koperty
zgiełkliwie staczała się
 z zakurzonego dzwonka

Miałeś sposób
na grozę
trochę ciepła
w oczach
kiełkliwe ziarno
wiary

Ale istnienie jest burzą

Wicher wieczności porwał Twoje dni
i oto w moim śnie idziesz
Drogą Mleczna
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Marian Dźwinel, Wiersze

i mówisz śmiejąc się:
Teraz to sobie pojeżdżę
Małym Wozem
pod Obłokiem Magellana

Budzę się i myślę:
Twój grób nie jest wierszem
którego miałeś posłuchać
Twoja śmierć nie jest baśnią gwiezdną

Ale jest milcząca tajemnica  
Ale trwa niesłyszalna burza

     19 maja 1983

Dojrzałość II

Wiele się wie,
nawet to, że wie się
zbyt mało;
wiele się widzi,
nawet to, przed czym młodość
odwracała spojrzenie;
wiele się czuje,
nawet wtedy, gdy nie drgnie
jeden muskuł.
A gdy na drodze wyrasta góra,
dojrzałość wie, że
  koniecznie trzeba wziąć lekcje u Syzyfa.
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Dziwna przyjaźń. 
O Romanie 
Jaworskim, 
Stanisławie Ignacym 
Witkiewiczu 
i dandysowskim ich 
pokrewieństwie
Radosław Okulicz-Kozaryn 

Z literaturą skończyłem i przyrzekam Panu nigdy do 
niej nie wrócić. Może się Pan przeto nie obawiać mojej 
konkurencji na tym polu.
S.I. Witkiewicz do R. Jaworskiego 
ok. 20. I. 1911

Twórczość Romana Jaworskiego doczekała się nielicznych 
i na ogół zdawkowych opinii, spuścizną po Stanisławie 
Ignacym Witkiewiczu zajmują się całe rzesze badaczy. 
Odkryto go, a i po części wykreowano na geniusz nad ge-
niusze, tworząc nawet całą dziedzinę wiedzy, która – jak 
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Radosław Okulicz-Kozaryn, Dziwna przyjaźń. O Romanie Jaworskim...

zwykle, kiedy do nazwiska dodaje się uogólniającą koń-
cówkę – zamienia osobę w abstrakcję. Dzieło Witkacego, 
rozpatrywane z różnych punktów widzenia, rozpada się 
na odrębne dziedziny: plastyczną, pisarską, filozoficz-
ną, ekstrawagancko-życiową, te zaś dzielą się na po-
szczególne prądy, teorie, poglądy, zapożyczenia, ekscesy. 
Wśród nich z kolei zaprowadza się porządek i nadaje im 
spójny wygląd, kierując się legendą biograficzną, kon-
cepcją „światopoglądu katasroficznego”, zgodnością lub 
niezgodnością z teorią Czystej Formy itd. Pisać obecnie 
o Witkacym równałoby się poważyć niemal na syntezę 
dwóch epok, znacznej części Młodej Polski i całego Dwu-
dziestolecia, syntezę przecież nie tylko literacka. By unik-
nąć tej wygórowanej i dość zniechęcającej perspektywy 
i zobaczyć Witkacego jako zjawisko jedyne, chociaż ani 
jednolite, ani samorodne, należałoby powrócić do jego 
biografii, przede wszystkim biografii duchowej, i uporząd-
kować to, co o St. I. Witkiewiczu wiadomo dotąd według 
pytań, przed którymi on sam stawał. Kalendarium Życia 
Witkacego, autorstwa A. Micińskiej i J. Deglera, zamiesz-
czone w poczwórnym numerze „Pamiętnika Teatralnego” 
z 1986 r., zapoczątkowało prawdodobnie systematyzują-
ce, biograficzne przedsięwzięcie. Bez niego bowiem nikną 
proporcje miedzy zdarzeniami, błahymi stają się ważne 
dla twórczego życia lektury, podróże, dyskusje, przyjaź-
nie i nieprzyjaźnie, jeśli nie służą za przykład związku 
z określonym prądem artystycznym czy światopoglądo-
wym. D. C. Gerould w swej skądinąć bardzo gruntownej 
monografii o pisarstwie Witkacego większe znaczenie 
przywiązuje do jego wizyty u psychoanalityka, doktora 
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de Beaurin niż do znajomości z Romanem Jaworskim. Jak 
na ironię – nie on jeden zresztą – przytacza fragment 
listu autora 122 upadków Bunga, zawiadamiający Jawor-
skiego o zamknięciu tego utworu:

Powieść swą ukończyłem, lecz widzę teraz, że nie na-
daje się ona do druku. Może ją jeszcze przerobie. Ale 
z literaturą skończyłem i przyrzekam Panu nigdy do 
niej nie wrócić. Może się Pan przeto nie obawiać mojej 
konkurencji na tym polu.

Jak wiadomo, stało się inaczej; Romana Jaworskiego mało 
znają nawet historycy literatury, przypina się go od czasu 
do czasu, umieszczając gdzieś na peryferiach Młodej Pol-
ski, najczęściej właśnie w cieniu rosnącej wielkości Wit-
kacego. Tymczasem, jak zauważył Piotr Grzegorczyk lat 
temu blisko trzvdzści, warto by zależność odwrócić i uj-
rzeć twórcźść St. I. Witkiewicza w świetle dokonań Jawor-
skiego. Pozwoliłoby to przywrócić właściwe autorstwo lub 
chociażby dopisać współautorstwo do wielu pomysłów 
uważanych za typowo Witkacowskie, a także zastanowić 
się nad wagą, jaką dlań – głównie za przyczyną Jaworskie-
go – miało doświadczenie dandyzmu. Myśl o tej fascyna-
cji wiedzie już długi, niemniej utajony żywot, a wobec 
perspektywy, którą zdaje się oferować, zasługuje na dużo 
więcej niż kilka rozsianych akapitów czy też kilkanaście 
stron tej pracy.

Latem 1905 r. Roman Jaworski wrócił z podróży, odby-
tej wraz ze swym uczniem, Aleksandrem. Lubomirskim 
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(synem księcia Leona Franciszka) po Niemczech, Francji, 
Hiszpanii, a prawdopodobnie także po Włoszech i Afryce 
Północnej. W końcu września lub w początku paździer-
nika znalazł się już z powrotem w Krakowie, by ponow-
nie podjąć studia na germanistyce Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Po przerwie dłuższej niż rok przyjechał, jak 
można przypuszczać, zupełnie odmieniony. W sierpnio-
wym numerze „Krytyki” opublikował opowiadanie Miał 
iść, napisane w marcu w Toledo, o czym notka pod tek-
stem skwapliwie informuje. Nowelkę tę, mino iż poety-
ka jej nie odbiega radykalnie od wcześniejszej, pozosta-
jącej w rękopisie Przepaści gwieździstej, wcielił Jaworski 
do zbioru Historie maniaków (1910) i traktował jako swój 
właściwy debiut, zapominając, zresztą jak najsłuszniej, 
o swoich poprzednich utworach. Decyzja ta to zapewne 
ślad momentu zwrotnego w świadomości pisarza, prze-
łomu, który w jego sztuce znalazł odbicie nieco później. 
[...] „Słucham Jaworskiego i widzę Wojtkiewicza, patrzę na 
Wojtkiewicza i słyszę Jaworskiego – pisał w 1912 r. Antoni 
Potocki – wizja się dwoi na tej samej rubieży: to nazbvt 
niepowrotnie rozchwiana w obrazie, to nazbyt twardo 
rzeczywista w słowie. Obaj snują z przędziwa brzydkiej, 
tj. trudnej sztuki [...]; to do możliwych granic posunięta 
próba rozszerzenia samowiedzy, nie zgrozy szaleństwa.

Antoni Potocki pozostawał z Jaworskim i Wojtkiewiczem 
w bliskiej znajomości, a jako światowiec, człowiek błysko-
tliwy, niezależny i dużo od nich starszy był prawdopodob-
nie ich mistrzem. świadczy on zatem nie tylko o artystycz-
nym powinowactwie pisarza i malarza, ale i o duchowej 
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wspólnocie przyjaciół.,Roman Zrębowicz, należący do 
tego samego towarzystwa smakoszy sztuki, datuje po-
czątki tej przyjaźni na rok 1906, w jej orbitę wpisuje jesz-
cze St. I. Witkiewicza i wspomina jako „trójkę pierwszych 
w Polsce ekspresjonistów”. Zaszeregowanie to wymagało-
by komentarza, jakkolwiek poszukiwanie nowej estetyki 
łączyło wszystkich trzech niewątpliwie. Czyniło ono ich 
znajomość bardzo prawdopodobną już od 1905r., ale nie 
ma dowodów na to, by Witkacy wszedł w zażyłość z po-
zostałymi dwoma wcześniej niż wiosną 1908 r. po bardzo 
długim pobycie w Zakopanem i wojażu paryskim, odby-
tym w rok po Wojtkiewiczu. Dla autora „Ceremonii”, a po-
dobnie dla Jaworskiego i Witkacego, „czas ten wiązał się ze 
zmianą optyki, z odchodzeniem od dawnej,dość dosłownie 
komentowanej z pasją satyryka codzienności [...] ku dzie-
dzinom własnych wyobrażeńi gdzie rzeczywistość potocz-
na, zarówno jak wewnętrzna sfera najbardziej osobistych 
doznań i przeżyw ujęte zostają w ironiczno-liryczny cud-
zysłów jawnej fikcji” (W. Juszczak).

Czy nie spod presji sztuki naturalistycznej, spod prze-
możnego wpływu ojca starał się wyzwolić Witkacy?

W 1905 r. po podróży do Wiednia, Monachium i Włoch 
oraz dłuższej wizycie w Lovranie u ojca, St. I. Witkiewicz 
zdecydował się uniezależnić od domu i podjąć studia na 
ASP w Krakowie. Tam, według dokonanej przez A. Miciń-
ską rekonstrukcji, „w wynajmowanym przez siebie poko-
iku, maluje, wiele czyta, spotyka się z przyjaciółmi, nie 
dziwiłoby też przypuszczenie,że ociera się o krąg współ-
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twórców i bywalców Zielonego Balonika, mimo że ani li-
teratura wspomnieniowa, ani żadne pomniejsze wzmian-
ki w listach ojca nie dostarczają dowodów na stwierdzenie 
tego z całą pewnością”. Wychowany wszakże w duchu 
indywidualistycznym, w kulcie sztuki, podsycanym 
przez lekturę „Chimery”, Micińskiego, Berenta, Wilde’a, 
obdarzony nerwem negacji i wrażliwością na niezależ-
ność, musiał Witkacy być w doborze swego towarzystwa 
wybredny. Na jakich kryteriach jego smak towarzyski się 
opierał nietrudno dociec [...].

Witkacy wyjechał na studia jako artysta zdeklarowany 
i rzeczą nieprawdopodobną byłoby, gdyby w nie tak du-
żym przecież środowisku artystycznym Krakowa, w jed-
nej z sal Michalikowej Jamy, gdzie zaglądał, nie zauważył 
prędzej czy później rówieśników – Wojtkiewicza i Jawor-
skiego, tym bardziej, że o wspólnocie miedzy nimi a sobą, 
mógł wnosić już z samego ich zewnętrznego wyglądu. 
łącząca ich bowiem niechęć do sposobu życia poprzedni-
ków, do bohemy i przeciwstawiające się ich rozwichrzonej 
manierze, choć do tego samego porządku dekadencji na-
leżące, upodobania dandysowskie uzewnętrzniają się na 
ogół bardzo wyraźnie.

Jaworski, najbliższy ideałowi, miał luksusowe pod każ-
dym względem zamiłowania, zewnętrzną sylwetką 
przypominał Wilde’a, Brummela, Baudelaire’a. Również 
Wojtkiewiczz «reprezentował wykwintny dandyzm: sta-
ranny w stroju tak, że koledzy żartowali sobie, iż nosi 
w kieszeni ściereczkę do butów – tak dalece nie znosił 
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na nich najmniejszego pyłku. Te same cechy miał umy-
słowo. Dowcipny, wykształcony, ironiczny, nieprzy-
stępny [...]”. Podobnie Witkacy, prawie na każdym zdję-
ciu z tamtego czasu elegancki, dba o pozę niekiedy do 
Śmiesznej przesady, co szczególnie uwidacznia się na 
wspólnych fotografiach z ojcem czy T. Langerem, bro-
datym i jakby nieobecnym. Przesadna troska o czystość 
i schludność ubioru towarzyszyła Witkacemu zawsze, 
jak Baudelaire bał się brudu, szczególnie niewidocznych 
drobnoustrójów, a biologiczne formy życia napawały go 
odrazą. Stąd być może późniejsze zalecenia czystościo-
we Niemytych dusz, przypominające karty Mon coeur mis 
a nu z często powtarzanym słowem «higiena» i notatką 
«Dużo przyjaciół, dużo rękawiczek – ze strachu przed 
świerzbem» [...].

Azyl duchowy nie dawał jednak trwałego schronienia, 
kultywowanie piękna napotykało na przeszkody mate-
rialne, bogactwo wewnętrzne zmagać się musiało z ubó-
stwem życia. Diuk Jan, bohater Na wspak posiadał ory-
ginały dzieł sztuki, dandysi krakowscy – reprodukcje, 
on kazał odbić dla siebie wiersze Baudelaire’a biskupią 
czcionką i czytał je w samotni, oni zaznajamiali się z ka-
nonem dandyzmu, z Dialogami o sztuce Wilde’a czy Kwia-
tami zła w edycjach nienadzwyczajnych i dyskutowali 
nad nimi w kawiarniach. Z większością lektur, dostępną 
tylko w oryginale, zapoznawali się zapewne nie bez kło-
potów – Wojtkiewicz słabo mówił po francusku, Witkacy 
swoją wymową angielską wprawiał słuchaczy w rozba-
wienie, Jaworski – germanista i nauczyciel francuskie-
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go, angielskim jeszcze wówczas nie władał. Żaden z nich 
nie posiadał fortuny, dwaj ostatni borykali się z ciągłymi 
kłopotami finansowymi. Jaworski, by zaspokoić swoje 
ekskluzywne słabości, pożyczał, zastawiał, molestował 
rodzinę. O ich Ścisłych związkach z prawdziwą arysto-
kracją także trudno mówić (Witkiewicz, o czym wspo-
minał później niejednokrotnie, ożenił się w 1923 r. z Ja-
dwigą z Unrugów, zapisanych w Almanachu gotajskim), bo 
choć pochodzenia szlacheckiego, nie zaliczali się do naj-
wyższych rodem. Jedynie marzenie i praca intelektualna 
zapewniały im związek z zakonem dandysów [...].

Poza krakowskiej grupki dałaby się dużo stosowniej okre-
ślić jako stylizacja na dandyzm, gdyby nie sugerowało to, 
iż zjawisko było zaledwie powierzchownym uupodobnie-
niem, rodzajem dekoracji. Sugestie te wzmacnia rozpo-
wszechniony pogląd, traktujący dandyzm wyłącznie jako 
ekstrawagancję stroju, zachowań, upodobań, czyli zjawisko 
obyczajowe i zewnętrzne. W. Sztaba, charakteryzując wcze-
sną twórczość plastyczną Witkacego, napisał, iż jego „teatr 
życia, o którym będą mówiły późniejsze anegdoty, zaczyna 
się właśnie wtedy i nie sprowadza tylko do życiowych eks-
centryczności dandysa”. Dandyzm jednakże nie ogranicza 
się do „życiowych ekscentryczności”, jego właściwy kwiat 
stanowi królestwo wnętrza, niedostępne dla profanów, sta-
rannie i na ogół skutecznie chronione przez wyrażysero-
waną pozę. Ona bowiem służy nie tylko za maskę, ale i za 
znak czegoś więcej, zaproszenie do interpretacji, poważnej 
gry pozorów i głębi. Zbagatelizowanie tego naraża na nie-
zrozumienie dzieła [...].
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Dandyzm ma świadomość, iż pozycja jego, a zatem i pozy-
cja całej kultury, której stał się spadkobiercą, jest już z góry 
stracona. Obraz tracącego osobowość dandysa to równo-
cześnie wizerunek rozpadającego się świata wartości. Roz-
biciu ulega poza, coraz bardziej anachroniczna i niejed-
nolita, banalna lub skandalizująca, przestająca nadawać 
spójność wnętrzu. Jaworski, o czym świadczą Historie ma-
niaków począwszy od Zepsutego ornamentu, uświadamiał 
sobie te sytuację coraz wyraźniej i dotkliwiej, wyprowa-
dzając z niej zasady swojej estetyki oraz katastroficzny sąd 
o zagładzie jednostki, a z nią uniwersum kultury. Poglądy 
te, najszerzej rozwinięte w Weselu hrabiego Orgaza, odna-
leźć można w Trzeciej godzinie i Bani doktora Lipka, opo-
wiadaniach z 1908 i 1909 r., obmyślanych już w roku 1907.

Postaci nowel Jaworskiego przebywają w świecie na wskroś 
fikcyjnym, zależą całkowicie od „nieobliczalnej wyobraź-
ni” pisarza, ustanawiającej znaczenia „bez popularnych 
wyjaśnień”; czas ich życia bywa dużo krótszy niz czas 
akcji. Pozbawieni niemal zupełnie niezależności, a zatem 
i duchowego wnętrza, skazani są na zewnętrzność i bez-
nadziejne poszukiwanie formy. W pogoni za nią popada-
ją w niewole jednej idei, w maniactwo. Maniakami okre-
ślał Jaworski nie tylko bohaterów swych opowiadań, ale 
także bogaczy-władców świata z Wesela hrabiego Orgaza, 
a nazwa przystaje także do jego Hamleta. Można wśród 
nich rozpoznać postaci o cechach dandysów: od malarza 
z Zepsutego ornamentu, przez Fanfarona i Hamleta do kota 
Omara z Wesela hrabiego Orgaza, jedynego konsekwent-
nego obserwatora, „ostatniego dżentelmena Europy”.



67

Pan Pichoń, protagonista Trzeciej godziny, wytrwały wy-
konawca woli dzierżawcy świata, po zamknięciu piekarni 
ciast trujących Grota płochej czarownicy i „otwarciu Piiw-
szorzędnego Zakładu Pogrzebowego ubrał się w czarny 
garnitur z białym greyzantemem w butonierce”, w czym 
wyraźnie przypomina styl Beardsleya i Wilde’a. Pierwsza 
z ilustracji Wojtkiewicza do Trzeciej godziny przedstawia 
wytwornego Pichonia, jak siedzi na wierzchołku swojej 
wysokości, dostępując wtajemniczenia w ponury los zie-
mian. Do tej samej sceny odnosi się zapewne rysunek Wit-
kacego Co widział p. Szkaradek w czasie swej letniej wycieczki 
za miasto, choć obłędny wygląd jego bohatera zaciera ślady 
elegancji.

Osobliwie prezentuje się samotnia Pichonia – miejsce 
przeznaczone do obliczeń i studiów:

Dom zaś bogacza był nędzną lepianką, daleko za 
miastem ukrytą wśród wiklin, po drugiej stronie 
rzeki. Podpierały ją namulinyy wiosennych powodzi 
i pale spróchniałe, wbite w dno koryta. 

Podobny zabieg stosuje St. I. Witkiewicz, opisując budu-
ar barona de Buffadero Bluff (są to pierwsze zdania z 622 
upadków Bunga):

Po nocy spedzonej z Ines Vivan, baron Brummel uczuł 
się z lekka wyczerpanym. Udał się do swej pracowni 
tobitej czerwoną flanelą.

Radosław Okulicz-Kozaryn, Dziwna przyjaźń. O Romanie Jaworskim...
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W mieście pan Pichoń „nienagannie odziany, zasiadał 
przy suto zastawionym stole, spożywając najwykwintniej-
sze potrawy, spijając słodkie, pieniące się wino.” W swojej 
siedzibie, podmie jak Des Esseintes, oddawał się medyta-
cjom i odbywał imaginacyjne podróże po świecie. „Jedyny 
Taras (służący Pichonia – ROK) mógł przestąpić próg tej 
dziwnej komnaty. Cała zawalona była stosami ksiąg zapy-
lonych i zżółkłych. Na ziemi walały się ogromne arkusze, 
zapisane nieczytelnym pismem: Najosobliwszą jednak 
część pomieszczenia stanowiły zbiory malarskie:

Szereg okienek dawał widok ponętny nagich konter-
fektów, z twarzą niezmienną. Nalepione komentarze 
ułatwiały pojecie. Więc niewiasta według pozy Goi, 
Maja desnuda (może cokolwiek bez wdzięku), ta sama 
niewiasta jako Danae Rembrandta (spoza kotary jed-
nak nikt nie wygląda), ona również w ułożeniu Tycja-
nowskim Wenus z Urbino (inaczej ponętna), rozpo-
znać się da jako Hera w łoże Zeusa wstępująca (Zeus 
był, ale został nożycami odcięty), zaś w ostatniej po-
dobiźnie już się ubrała cudownie, na czarno, niby Van 
Dycka Burmistrzowa antwerpska (Jest przecież zbyt 
szczupła, Pichoniową przypomina ze sławnej cukier-
ni). U dołu ramki kończy się napis koślawy: „mężul-
kowi dawne pamiątki z kabaretu tajemnego poświęca 
kochająca Honorcia.

Kolekcja Pichonia łączy w sobie dwa przeciwstawne wy-
dawałoby się obszary dandysowskie podejścia do sztu-
ki z rodzajem akademizmu, który znajdował się już na 
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przedprożu kultury masowej. Dandys jednak ogranicza-
jąc swoje środowisko wyłącznie do świata kultury, za-
decydował jednocześnie o losach swojego dzieła. Sztuka 
wywodząca się z doświadczenia dandyzmu musiała być 
nieuchronnie naśladownictwem naśladownictwa, prze-
kształceniem konwencją nie rzeczywistości. Wiele zaś 
norm sztuki wysokiej stawało się w XIX w. łupem kultu-
ry popularnej, potem zaś Trasowej. Dandys przekonany 
o nieuchronności tego procesu, bezpośrednio nim zagro-
żony, reagował „rozdrażnieniem wobec banału i utartych 
chwytów, które wedle BanriFlaire’a kryją się też w pięknie 
dawniejszego stylu. Nowe „piękno”, które może iść w pa-
rze z brzydotą, wchłonąwszy banał przy jednoczesnej de-
formacji aż do dziwaczności i dokonawszy „połączenia 
przerażającego z błazeńskim”.

Manet, dandys, bliski Baudelaire’owi, traktował temat 
jako pretekst, a kompozycję ignorował do tego stopnia, 
te „w Śniadaniu na trawie dokonał po prostu transpozy-
cji Koncertu miejskiego Giorgione’a, a w Olimpii sięgnął 
do Wenus z Urbino Tycjana i obrazu Maja desnuda Goi”. 
Rysunki i obrazy Witkacego sprzed I wojny światowej pa-
rodiują w podobny sposób rozmaite, najczęściej spowsze-
dniałe i zbanalizowane ujęcia. Jego obraz Maternite nosi 
dopisek „Pan zrobił byka w tak pięknym temacie”, nato-
miast akt wcale niepięknej damy, namalowanej w towa-
rzystwie nieodzownego wówczas dla wszystkich kobiet-
-uwodzicielek kota, z tym, że łaciatego, opatrzony został 
tytułem Akt p. Brządzielskiej, która umarła nidawno po 
operacji kiszki ślepej. „Nalepione komentarze ułatwiają 
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pojęcia”, całość dzieła zaś znaczy w pełni dopiero w od-
niesieniu do estetyki Jaworskiego, tak jako bezpośredniej 
interpretacji, jak i najtrafniejszego objaśnienia [...].

W 1910 r., pracując intensywnie nad powieścią i kompo-
zycjami plastycznymi, St. I. Witkiewicz wykonał kilka 
ilustracji do Historii maniaków. Jedna z nich została opu-
blikowana jako pierwsza reprodukcja rysunku Witkacego. 
Na ukazanie się książki czekał on z niecierpliwością, po-
lecał ją ojcu, a do autora pisał:

W czasie obrzydliwego dla mnie przymusu życiowego 
i ideologicznej arogancji jest mi Pan żywym symbo-
lem rzeczywistej, nie pozerskiej nonszalancji życiowej 
oraz głębokiej artystycznej dezynwoltury, pozwala-
jącej Panu rozpoznać najbardziej przelotne niuanse, 
a nie dającej skostnieć w głupim „skończyło się”. Na-
tomiast jako artysta położył Pan nowe podwaliny ar-
tystycznej analizy najokrutniejszych perwersji duszy 
ludzkiej, dziwactw i cudactw szarej codzienności [...]. 
Nowele Pańskie mają straszliwą nudę każdej wielkiej 
sztuki [...].

Jeszcze w marcu 1910 r. Witkacy zaprojektował eksli-
bris Jaworskiego, przedstawiający „Grozę w spodniach, 
w ogromnej czapie angielskiej na schylonej głowie 
i z fajeczką w zębach; jak ogromnieje ponad całe miasto. 
W kwietniu tego roku wykonał też portret żony pisarza, 
Stefanii z Klemensiewiczów, której wizerunek znajduje 
się także wśród postaci Wstępu do okrutnych perwersji. 
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Jaworski usiał posiadać duży zbiór obrazów Witkacego, 
skoro w 1924 r. wypożyczył część z trzydziestu dwóch 
prac, prezentowanych w Salonie Garlińskiego, wśród nich 
na pewno jeden swój portret, reprodukowany przez „Wia-
domości Literackie” obok recenzji z wystawy. Wizerunek 
autora Wesela hrabiego Organa jako Redaktora Orgazmy 
zamieścił w styczniu 1926 r. tygodnik Comoedia, a wiado-
mo również, iż Witkiewicz portretował Jaworskiego jako 
Hamleta; znał więc nie tylko drukowane utwory przyja-
ciela, ale i jego prace nie skończone czy nie opublikowane.
23 X 1910 Witkacy pisał do Jaworskiego, przeniesionego 
właśnie do pracy w III Gimnazjum lwowskim:

„Potwornie się cieszę, że minio mej impotencji pienięż-
nej jeszcze mnie Pan kocha i wierzy w moją przyjaźń [...]. 
Nie rozumiem, dlaczego pozostaje Pan we Lwowie, a nie 
zajmuje (klozet – zajęty) swego, tak ważnego w życiu kul-
turalnym stanowiska.” Około 20 I 1911 St. I. Witkiewicz 
zawiadomił przyjaciela o ukończeniu 122 upadków Bunga 
w liście, cytowanym na wstępie. Pięć dni później „Wid-
nokręgi” ogłosiły opowieść smutku czterech ścian jako 
pierwszą nowelę drugiej serii Historii maniaków. Wtajem-
niczeni odczytali w niej także zapowiedź Hamleta wtó-
rego. O tym, iż zarys dramatu był jur wówczas gotowy, 
świadczą zarówno dwie stron, rozważań o hamletyzmie, 
zawarte w Opowieści, jak i wzmianka uczyniona przez 
K. Irzykowskiego, a pochodząca również ze stycznia 1911 
„P. Jaworski obiecuje nam Hamleta II, może ciekawszego 
niż pierwszy, który jak wiemy z hamletyzmem ma bardzo 
mało wspólnego”.

Radosław Okulicz-Kozaryn, Dziwna przyjaźń. O Romanie Jaworskim...
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Kiedy Jaworski doprowadził do końca pisanie Hamleta, co 
prawdopodobnie nastąpiło na przełomie 1918 i 1919 r. (o 
zakończonej wojnie Światowej mówi prolog sztuki, trudno 
zaś znaleźć w niej bezpośrednie nawiązania do wojny pol-
sko-bolszewickiej), St. I. Witkiewicz powrócił do literatu-
ry, tworząc w listopadzie 1918 r. Macieja Korbowe i Belle-
trix, swój pierwszy dojrzały dramat. Objaśnienia dla graczy, 
część wstępną Hamleta drugiego, królewicza polskiego za-
mieścił w 1921 r. Roman Zrebowicz w „Krokwiach”, a ca-
łość tekstu, uważanego do niedawna za mistyfikacje i „nie 
urzeczywistnioną mrzonkę”, złożył Jaworski około czerw-
ca 1924 r. „w paru dyrekcjach teatralnych” i oczekiwał wy-
stawienia sztuki w następnym sezonie. 31 sierpnia ogłosił 
w Wiadomościach Literackich” artykuł o zagubionym czy 
zatopionym polskim dramacie, w którym krytykował za-
poznawanie twórczości rodzimej, jej bezdomność, jazgot 
szablonów gorszy od jazzbandów, bezwolność dyrekcji te-
atralnych, wspominając pochlebnie, a, jak się wydaje,nie 
bezinteresownie tylko Limanowskiego, Schillera, Trzciń-
skiego i Szpakiewicza. Szpakiewiczowi poświecił Witka-
cy Matkę (skomponowaną w listopadzie 1924 r. w pociągu 
w drodze do Jaworskich) zapewne z wdzięczności za to, iż 
wystawił jego dramaty na scenie Teatru Miejskiego w To-
runiu, Trzciński w prowadzonym przez siebie Teatrze im. 
Słowackiego w Krakowie wyreżyserował Tumoru Mózgo-
wicza (1921) i Kurkę wodną (1922), z Limanoaskim i Schil-
lerem natomiast wiązał Witkiewicz nadzieje jeszcze jesie-
nią 1924 r. Żywił ją z pewnością i Jaworski, gdyż Hamlet 
wtóry, nota bane odnaleziony w archiwum Teatru im. 
Słowackiego,mógł z łatwością podzielił los wielu już dra-
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matów Witkacego, nie wystawianych w ogóle, bądź „po-
kazywanych na boczku, po północy, wstydliwie, z oba-
wy przed wszechmożną opinią hreczkosiejów”. Hamleta 
wtórego mógł spotkać los Pragmatyetów, bezimiennego 
dzieła, Dobrej cioci Walpurgii czy innych „gorączkowych 
zjaw” Witkacego, jak je określił Jaworski, ponieważ bar-
dzo wyraźne powinowactwo między utworami zdradzały 
już u wstępu spisy osób.

W grotesce Jaworskiego obok tytułowego bohatera, „sa-
mozwańczego kochanka twórczości kosmicznej”, pasier-
ba wdowy po multimiliardowym fabrykancie aparatów 
lotniczych, występują m. in.: Witold książę Puzon, „bez-
domny, bezrobotny i bezradny arystokrata”, Lobo baron 
Bagatelka, „chłopięcy rotmistrz szwoleżerów”, Atanazy 
hrabia Snobek, „producent półinteligenckich i całona-
strojowych frazesów, leader monarchistycznych demo-
kratów”, Alfonso Alfonski, „narodowy komunista”. Jan 
Kabyl, inżynier, „powojenny skrajny chłopski radykał” 
zdaje się odpowiadać Dr Merdalowi, „strasznemu typowi 
fanatyka, fizycznie zapuszczonemu inteligentowi”, a „słu-
gus wyfraczony i kilku jego komiltonów” kojarzy się z in-
nymi postaciami Macieja Korbowy i Bellatrix z lokajami, 
„sługusami gotowymi na wszystko za pieniądze”. Akcja 
Hamleta , podobnie do akcji niemal wszystkich utworów 
Witkacego, rozgrywa się na tle wypadków rewolucyjnych, 
które, owszem, nie pozostają bez wpływu na jej przebieg, 
lecz z zasadniczym porządkiem dramatu, z dziwnym na-
stępstwem zdarzeń i „nieżyciowymi” na ogół dialogami, 
nie mają wiele wspólnego. Postaci sztuki – nowa wersja 
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maniaków, poruszają się wśród, jak mówi podtytuł, „rze-
czywiście współczesnych a urojonych możliwości”, a ich 
często literacki rodowód bywa celowo uwidaczniany. Do-
tyczy to zarówno tytułowego bohatera, jak i osób drugo-
planowch, które, jakby w przypływie nieświadomości, po-
trafią dyskutować o swoim fikcyjnym istnieniu:

Pilot: A skąd ty pochodzisz? Deep?
Nurek: Z literatury angielskiej. Dobra marka. (Ude-
rzając towarzysza rubasznie w udo) Co?
Pilot: I moja firma niezgorsza, a przy tym na skroś 
nowoczesna: amerykańskie prądy religijne.

W Nadobnisiach i koczkodanach (1922) występuje kardynał 
Nino de Gewacz – parafraza kardynała don Fernando Nino 
de Guevary, mówiącego portretu E1 Greca z Wesela hrabie-
go Orgazo. Obecność w sztuce tej amerykańskiego miliar-
dera, Oliphanta Beadle, dodatkowo potwierdza jej związek 
z powieścią Jaworskiego. W Onych, powstałych w 1920 r., 
Kalikst Bałandaszek, kolekcjoner sztuki rawalizuje z jej 
niszczycielem, Teufanem, założycielem nowej religii Abso-
lutnego Automatyzmu, co wyraźnie odpowiada walce gro-
madzącego kapitały kulturalne Havemeyera z Yetmayerem, 
próbujący je uaktywnić. Pomysł tego pojedynku, na którym 
opiera się akcja Wesela hrabiego Orgaza powstał około 1912 
r., bo choć powieść ukazała się dopiero w 1925 r., to koncep-
cja jej dojrzewała lat dziesięć, a realizacja trwała dwa lata.

Hamleta wtórego i Wesele hrabiego Orgaza znać musiał Wit-
kacy na długo przed ich ostatecznym kształtem, zwłaszcza 
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że Jaworski, o czym wnosić można z jego korespondencji, 
chętniej o swych utworach opowiadał, niż je pisał. Obaj 
twórcy spotykali sie zapewne często, i przed, i po woj-
nie, aczkolwiek bezpośrednich świadectw ich obcowania 
zachowało się niewiele. Wiadomość o ich wspólnym spo-
tkaniu z Irzykowskim, zaaranżowanym przez Jaworskiego 
prawdopodobnie w 1923 r., oraz informacja z listu do żony 
o okolicznościach powstania Matki to w zasadzie wszyst-
ko – nie licząc jeszcze przytoczenia jednego paradoksu: 
„Zorganizujemy nasze życie, ale zdezorganizujemy nas 
samych” – wzmianki, jakimi zechciał obdarzyć Witkacy 
swojego – dziwnego zaiste – sprzymierzeńca.

Jan Leszczyński, bardzo blisko z Witkacym związany 
poeta i filozof, napisał:

Jaworski fascynował przyjaciela (podkreślenie moje 
– RAC) swym niesamowitym pisarstwem. [...] Wesele 
hrabiego Orgaza [...] Witkiewicz ocenił wysoko i pole-
cał osobno zaprzyjaźnionym.

Witkacy miał zwyczaj wypowiadać się publicznie o swych 
fascynacjach, uczynił to w przypadku Wata, Schulza, Lin-
kego, o utworach Jaworskiego wszelako nie wspomniał ni-
gdy. Zamiłowany polemista, nie odpowiedział nawet na 
zaproszenie do dyskusji, które Jaworski dał w liście przyja-
cielskim, skierowanym do niego z „okazji wystawienia Jana 
Macieja Wścieklicy w Teatrze im. Fredry w Warszawie”. List 
ten, zamieszczony w „Wiadomościach Literackich” pod 
tytułem „Wściekajmy się, nie dajmy się”, rozpoczyna się 
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nagłówkiem „Drogi Witkasiu!”, a zamyka go wyjaśnienie: 
„Jeżeli skreśliłem tych parę uwag nastrojowych, to jedynie 
dlatego, iż uchodzę – zresztą niesłusznie – za fachowca od 
Ciebie dzięki długoletniej zażyłości”.

Witkacy nawiązał co prawda do recenzji Jaworskiego, 
jednak nie po to, by przyjąć wezwanie, a po to tylko, by 
powołać się na wspierający głos. Miało to miejsce w wy-
wiadzie, udzielonym Janowi Brzękowskiemu dla „Ilustro-
wanego Kuriera Codziennego”, który obok wypowiedzi 
Witkiewicza zamieścił trzy portrety jego wykonawstwe 
w niemal rodzinnym zestawieniu: sam artysta, jego żona 
i Roman Jaworski.

Nie tyle dyskusją, co raczej dwugłosem można by nazwać, 
ogłoszone w odstępie dwóch tygodni w czasopiśmie „Co-
moedia” w 1926 r. równie negatywne oceny współczesno-
ści: St. I. Witkiewicza O artystycznej i literackiej pseudo-
kulturze i R. Jaworskiego Powichrzycę („W tekście portret 
autora pędzla St. Ign. Witkiwicza”). To ostatni ślad wspól-
nej obecności pisarzy.

We wrześniu 1925 r. „Wiadomości Literackie” ogłosiły 
wyniki ankiety Kogo wybralibyśmy do Akademii Litera-
tury? Na przedzie znalazł się S. Żeromski z 825 glosami, 
St. I. Witkiewicz, daleko za M. Rodziewiczówną, otrzy-
mał ich 65, R. Jaworski – 6. Tych, którzy zebrali mniej niż 
sześć głosów już nie wyszczególniano. Jaworski do dziś 
nie wydostał się z pogranicza bezimienności, Witkacy zy-
skał sławę, ze sławą zaś przewagę – role bowiem odwró-
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ciły się i nauczyciela ocenia się jak ucznia. Przestrzeganie 
porządku historycznego okazuje się niemożliwe – oma-
wiając twórczość Jaworskiego, nie sposób nie korzystać 
z tego, co napisano już o jego przyjacielu. Drugi zatem 
zdominował pierwszego.

Ale czy przyjaźń to właściwa nazwa dla ich wzajemnych 
odniesień? Przyjaźń przecież wymaga otwarcia się, roz-
mowy, podczas gdy i Witkacy, i Jaworski, jako adepci 
dandyzmu, za bardzo zaufali indywidualności, by zrezy-
gnować z prowadzenia zamkniętych z reguły na opinie 
drugiego monologów, nawet wtedy, gdy monologi te prze-
biegały równolegle. Jeżeli ulegali sobie, to najpewniej bez 
zamiaru uznania wzajemnej zależności. Milczenie wiec 
stanowiło być może jedyne polubowne wyjście.

„Dandysowi potrzebny jest pertner intelektualny, współ-
wyznawca, uczeń, słuchacz” – przyjaciel zaś nigdy.

Jest to skrócona, autoryzowana wersja artykułu, w któ-
rym pominięto przypisy z uwagi na ich specjalistyczny 
charakter.

Radosław Okulicz-Kozaryn, Dziwna przyjaźń. O Romanie Jaworskim...
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Elegia kresowa  
dla rodzinnej Naczy

Tadeusz Żukowski

  Pamięci Czesława Klimaczewskiego

I tutaj nieubogą w piasek i 
pył główną ulice (jeszcze słychać szelest 
szyneli i pod kolumnami obrót
 błota jakby na chleb ciasta w dzieży) 
opieczętowane znakiem zbawienia: 
Lenina. Drewniane domki, ganki 
i omszałe płoty: jałowe jabłonie

i grusze – ubogie ogrody. Cisza: 
czyżby osłaniały mnie bezszelestne – 
tak kule z lasu szyły tu śmiertelne 
koszule – skrzydła wody jak światło 
czystej? I wyświetlają się niewidzialne 
zdania i znad błękitu słychać śpiew: 
Kiedy ranne wstają zorze, będą blizny
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poruszone, będą zmarli w tobie żyć. 
Spoglądam w oczy matki i ze ściany
litewskiego teraz lasu wychodzi 
zastrzelony brat jej męża i niby 
odległy dym zastyga z własnym ciałem 
na rękach. Z chustą ostatniego obrazu 
nieba podchodzi do niego siostra Kazia.

Łzy matki otwierają zagubiony
w rejestrach pamięci mojej poprzedniczki
 grób. Ach, więc Jadwiga jest uśmiechem 
słońca na plamie piasku... Podnoszę wzrok 
i białe nagrobki szeleszczą miękko 
polskimi zgłoskami. Motyle nazwisk 
nikną wśród traw, drzew i wielkich krzyży
w głębi. Powstańcy, partyzanci, żołnierze
i chłopi. Polacy, Białorusini,
i litewskie groby. Ubogie dusze
udręczonych ludzi; gdzieniegdzie tlą się
wieczne lampki zdjęć; dotykalny znak
z tamtego świata. Pomnożony w ołowiu
Zbawiciel wiernie milczy kuszony przez wiatr.

Niebo nad nami jest wielkim westchnieniem,
które oparło się na wierzchołkach
topó1 i kościelnych wież: znowu deszcz.
Czy to modli się bezkresna równina
chmur do amurów bez witraży? Jedynie
pamięć o Błękitnej Pani bezradnie
ogłasza nadzieję cichą jak mech. Już zmierzch.
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Do kołchozu „Zorza” toczy się traktor 
głośny jak głazów grzmot. O, głosy wysokie 
w jasnym pyle żniw, gdy wtórował im sierp!... 
Wolne od nadmiaru młodości: Kazia,
Ariela, Wikcia i Helena – i czysty
ponad granicami sióstr śmiech. Polska, Litwa, 
i Rosja bardziej tu były niż ich śpiew?



81

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy

Świadkowie i prorocy
Rafał Grupiński

Pierwsza kibitko ruska! gdy w okręcie
Polskim już zapach strupiały poczuto, 
Ty pokazałeś się w śniegu zamęcie
Jako ludożer pierwszy, za tą szkutą 
Płynący ...
Beniowski

Być jednocześnie w Paryżu lub Londynie, i ciskać gromy 
na emigracyjne spory, i walczyć z niedowładem myśli pol-
skiej, i jednocześnie wędrować ze swoim bohaterem po 
ulicah Berdyczowa, Trembowli czy Stanisławowa, i tam 
wybaczać mu wszystkie wady i śmiesznostki, naiwność 
i bezradność. Być narratorem przygód nowego Beniow-
skiego, choć historia mierzy dziś surowiej każdy błąd, 
bezwzględnie karząc za każdy krok w stronę łudzących 
przyszłą szczęśliwością utopii. Być nowym Beniowskim, 
gdy samemu doświadczyło się sowieckich więzień i ła-
grów, zbrodni, głodu, nędzy fizycznej i upodlenia – nie 
wystarczy. Być narratorem własnego losu, być narra-
torem przygód i dramatu Beniowskiego, którym się jest 
i nie jest, chce się być i być nie można, gdyż nie można 
podobnie jak kiedyś legendarny bohater, szukać nowych 
krajów, nowej, sprawiedliwszej ojczyzny. Trzeba raczej 
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przedzierżgnąć się w dokuczliwego i natrętnego narratora 
własnych przeżyć, by ocalić pamięć o losach tysięcy po-
chłoniętych przez mroźne i pustynne Imperium, by prze-
strzec innych przed przyciągającym i unieruchamiają-
cym wzrokiem wielkości wyrosłej na człekożerstwie. Być 
narratorem własnego doświadczenia tak, by nikt na jego 
„własność” nie zwrócił uwagi, tak, by „ja” stało się Milio-
nem – to zadanie pierwsze i... przerażające. Płaszcz ironii 
dziś niepotrzebny, którego łatami tak znakomicie okrył 
swego wędrowca Słowacki,zarzuciła na ramiona ludzkości 
Historia. Bohater zawładnął więc narratorem, gdy trzeba 
było nie opowieści lecz świadectwa, ironia zaś opuściła 
przestrzeń dzieła i weszła w życie publiczne książek, ka-
żąc tułać się im na zewnątrz świata zaczadzonego wiara, 
w jego rzekomo lepszą, a w rzeczywistości nieistniejącą 
stronę – francuskie koleje losu Innego Świata są tu najwy-
raźniejszym tego przykładem.

Literatura polska po roku 1945 nie zaczyna się od litera-
tury. Otwierają ją, obok wstrząsających książek Tadeusza 
Borowskiego i Zofii Nałkowskiej, świadectwa Arnolda 
Krakowieckiego, Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego... Potem jest wszystko inne. 

Coś z filozofii romantyzmu
Romantycy i ich spadkobiercy przeciwstawiali się dwóm 
rzeczom – tyranii nad. narodami i tyranii nad duszą czło-
wieka, która mówiąc najprościej, stała się w ich utworach 
synonimem wolności jednostkowej, osobistej. Bohatero-
wie ich dzieł spierali się jednak równie często z człowie-
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kiem (np. tyranem, wstecznikiem czy zdrajcą) jak z uoso-
bionym w równie bogatej galerii postaci diabłem – złem 
wcielonym w ludzką szatę. Walczący o niepodległość 
ducha romantycy zrywali z tradycją ożywioną w epoce 
uprzedniej a sięgającą filozofii starożytnej, tradycją in-
telektualizmu, uniwersalizmu i finityzmu, na rzecz pry-
matu woli (woluntaryzmu) i uczuć, indywidualizmu i zau-
roczenia nieskończonością światów (infinityzmu), które 
ową niepodległość ducha miały wyrażać zarówno w nie-
liczącym się z okolicznościami buncie, jak i świadomie 
dyktowanym przez historiozoficzne wizje postępowaniu 
teologicznym. Można uznać, to romantycy powtarzają 
augustiański przewrót w poglądzie na poznanie, tyle tyl-
ko, że dokonują go nie jak św. Augustyn w obszarze do-
robku myślowego, ideowego i religijnego, czyli używając 
kategorii Popperowskich w obrębie „3 świata”, lecz w sfe-
rze skromnego i w myśl nowych przekonań nieskończo-
nego wymiaru duszy człowieka, w wewnętrznym świecie 
osamotnionego bohatera.

Przemiana świata musi się wiec dokonać. Myśl i kieru-
nek wysiłku obu przewrotów oddzielonych blisko półtora 
tysiącem lat jest wspólna i wspólne są jej chrześcijańskie 
korzenie. Romantycy chcą przetworzyć najpierw konkret-
nego człowieka, wvzwolić go z okazów tradycyjnego my-
ślenia i odczuwania. W nim widzą nadzieję na odrodzenie 
narodów i całej ludzkości, nie zaś w budowaniu abstrak-
cyjnych teorii filozoficznych i społecznych. Ideologia 
i antropologia romantyczna czerpią wiec natchnienie fi-
lozoficzne przede wszystkim z filozofii XVIII-wiecznej 
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i do niej właśnie przynależą historycznie najznaczniejsi 
dla romantyzmu filozofowie, podobnie jak ideologowie 
oświecenia czerpali z myśli wielkich filozofów XVII wie-
ku. Hegel jest w istocie filozofem antyromantycznym, 
ujarzmiającym „żywioły” romantyczne w zamknięty sys-
tem, za co, pomijając względy ambicjonalne i osobiste, 
darzył go niechęcią rzeczywisty reprezentant – Schopen-
hauer. Słynna filozofia ducha jest zaledwie wygodnym 
pomostem zręcznie dostosowanym do współczesnych 
wyobrażeń pomiędzy społecznymi utopiami oświecenia 
a utopijnymi, choć wyrosłymi ze scjentyzmu, systemami 
filozoficznymi II połowy XIX wieku, przede wszystkim 
marksizmem. Anegdotycznie może zabrzmieć fakt, że 
wykłady Hegla doprowadziły młodego i wrażliweąo po-
ete, Stefana Garczyńskiego, nie do wzniosłych idei i wizji 
nowego porządku świata, lecz do utraty wiary! Hegel jest 
rzetelnym, choć nieco spotworniałym potomkiem Chri-
stiana Wolffa.

„Historia jest osobowa” – pisze Besancon1. Romantyzm 
jest przede wszystkim osobowy można by przetworzyć 
słowa francuskiego eseisty i filozofa, w nim też rodzi się 
nowożytne pojecie historii. Romantyzm jest personali-
styczny i dlatego tak często odnosi swoje prawdy do zwy-
kłego, ludzkiego nieszczęścia, jak i klęsk ponoszonych 
przez myśl i wyobraźnię człowieka, choć nie rozpamien-
tuje nadmiernie cierpienia i zawsze bliższy jest postawie 
Dawida, niż Hioba. Romantycy potrafią już dostrzec pra-
wa historii i zdają sobie sprawę, że nie zawsze można zabić 

1	 A.	Besacon,	Lenin,	[w:]	„Zeszyty	Literackie”,	nr	11,	1985.
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Goliata Przy pomocy procy. Dlatego też o ile można zro-
zumieć niechęć Słowackiego czy Krasińskiego do Mickie-
wiczowskiej wizji mesjanizmu, o tyle trudno uznać zasad-
ność późniejszych oskarżeń tego zjawiska myślowego jako 
całości o „usypianie” narodu i szerzenie kultu cierpienia, 
które miałoby przyczynić się do upowszechnienia postaw 
biernych czy wręcz konformistycznych12 . Przeczy temu 
chociażby fakt, nie wspominając o jego sentymentalnych 
źródłach i roli Kazimierza Brodzińskiego, że mesjanizm 
rodzi się po okresie konkretnego zbrojnego wysiłku nie-
podległościowego, na który pokołuje się jako przykład 
zasługi – cierpienie narodu jako zasługa jest wiec Wypad-
kową czynu jako zasługi wcześniejszej – oraz to, że nie 
wyrzeka się wysiłków na rzecz niepodległości, jak uczy-
nili to o wiele później stańczycy, lecz jedynie Przyjmuje 
gorzkie założenie, że wszelkie wysiłki mogą długo jesz-
cze niczego poza cierpieniem nie przynieść. To nie z me-
sjanizmu romantycznego zrodził się pasywizm połowy 
wieku,lecz z myśli ówczesnych patriotów przeżywających 
klęskę arcyromantycznego powstania 1863 roku, którzy 
w atmosferze poztywistycznego lojalizmu i potopienia 
dla „nierozumnych wystąpień” przyjeli jego mistyczny 
strój dla zachowania własnej odrębności i przetworzyli 
jego postać. Najpełniejszym artystycznym dokumentem 
tego zwrotu w interpretacji myśli mesjanistycznej stała 
sio w świadomości zbiorowej twórczość Artura Grottgera.
Natomiast polski mesjanizm romantyczny z pewnością 
przyspieszył wewnątrzliteacki przełom, który dokonał 
się w literaturze tego okresu, a mianowicie przekształce-

2	 Przykładem	krytycznego	myśliciela,	który	przed	laty	uległ	wspomnianemu	stereotypowi	
może	być	Gustaw	Herling-Grudziński.
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nie jej przedpowstaniowej, bajronicznej w istocie postaci 
w oryginalną, narodową. Dodajmy, w tym sensie naro-
dową, w jakim rozumiał pojecie narodu Mochnacki, tzn. 
jako przede wszystkim wspólnotę kulturową zrodzoną 
na wieloetnicznych i wielowyznaniowych ziemiach daw-
nej Rzeczypospolitej. Odtąd,w nowej postaci literatury 
rozbrzmiewała wreszcie pełnym głosem walka z tyranią 
o życie narodu i niepodległość jego ducha. Ale to już wła-
ściwie osobny temat.

Zapomniane wątki
Literatura świadectwa i sprzeciwu – to określenie uży-
te przez Stanisława Barańczaka w podtytule sławnej już 
antologii poetyckiej, powinno być właściwie przyjęte 
dla określenia stałej tendencji myślowej współtworzącej 
istoto kształtu i miejsca literatury w kulturze polskiej 
ostatnich dwóch stuleci. Obydwie kategorie postaw za-
warte w przyjętym sformułowaniu są związane nie tylko 
z tzw. ethosem martyrologicznym, lecz wyrażają przede 
wszystkim lub raczej przed wszystkim innym podstawo-
we obowiązki, jakie kultura narodowe przyjęła na siebie 
po roku 1795. Rozpamiętywanie ofiar i sensu ich pano-
szenia stało się, niestety, konieczną z wyroków historii 
częścią jej losu na skutek wcześniej podjętych wyborów. 
Tendencje oskarżania literatury polskiego romantyzmu 
o pchanie młodzieży ku nieprzemyślanym „ruchawkom” 
i propagowanie religijnego, mistycznego w charakterze 
patriotyzmu, a z drugiej strony jego filozofii,oddzielnie 
rozpatrywanej, o usypianie ducha narodowego samowy-
pełniającym się w historii mesjanizmem – pierwsze za-
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rzuty stawiano z prawa, pozostałe z lewa, a wszystkie ra-
zem, pomieszane, pokutują do dzisiaj w publicystyce nie 
tylko historycznej – było wynikiem generalizacji charak-
terystycznych zawsze dla polemik ideowych. Polemik nie-
zliczonych, mniej lub bardziej jawnych i ukrytych, gdyż 
w zasadzie każde z wstępujących w życie społeczne i poli-
tyczne pokoleń uważało za swój obowiązek ustosunkowa-
nie sio do tradycji romantycznej.

Dziś w obliczu ważnych wydarzeń ostatnich lat powróci-
ły z dawną siłą owe spory, które w skrócie zawiera stary 
jak niewola i równie trwały polski dylemat:»bić się, czy się 
nie bić?» W powoli milknącym publicystycznym hałasie 
prawie wszyscy dyskutanci zgodnie i sprawiedliwie roz-
dzielali na szalach historii zalety i wady romantycznych 
i organicznych zasad myślenia i postępowania, wkładając 
w osiągnięcie wyniku znijaczonego, rozmywającego róż-
nice ideowych motywacji aktywności patriotycznej czy 
postaw kolaboracyjnych chyba aż nadmiar szlachetnego 
skądinąd wysiłku. Tymczasem na skutek podporządkowa-
nia stawianych ocen bieżącym problemom politycznym 
zanikają powoli w zapomnieniu cale znaczące części dzie-
więtnastowiecznej kultury polskiej. Szczególnie niedający 
w tym wokół romantycznym ferworze jest fakt, że wielu 
jego uczestników, w tym znaczna część autorów z obie-
gu niezależnego i pism emigracyjnych odnosi własne po-
glądy do poglądów czy wypowiedzi współdyskutantów, 
odwołuje się do sądów współczesnych publicystów bądź, 
w najlepszym razie, historyków, zapominając, że dyskusje 
o przeszłości przynoszą najlepsze owoce wówczas, gdy na 
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samodzielnym poznaniu materiału przeszłości są oparte. 
Przykład „pięknego” wieku XIX jest szczególnie może bo-
lesny, gdyż – gdyby sądzić z temperatury wciąż powracają-
cych polemik – bliskość i aktualność ukrytych w nim pro-
blemów pozostaje od początku poza sporem, a przestrogi 
ograniczają się jedynie do unikania pokus snucia nazbyt 
bezpośrednich analogii pomiędzy przeszłym a współcze-
snością (por. dyskusję wokół tradycji powstania stycznio-
wego w 120-lecie jego wybuchu i upadku).

Jednym z objawów postępującego ograniczania i schema-
tyzowania zakresu poruszanych problemów i wątków jest 
na przykład doszczętne wyparcie po wojnie z literatutu-
roznawstwa, a i po części z powszechnie dostępnych pu-
blikacji historycznych, pojęcia polskiej literatury syberyj-
skiej, jednego z najbogatszych i najznaczniejszych nurtów 
świadectwa losu Polski i Polaków okresu porozbiorowego. 
Różnorodna i obfita ilościowo literatura tego typu, liczo-
ne w dziesiątki jeśli nie setki relacje polskich zesłańców 
i dobrowolnych po Syberii podróżników, którzy także 
wspominają o wielu faktach związanych z dziejami pol-
sko-syberyjskimi stanowią jedną z najciekawszych i naj-
tragiczniejszych kart polskiej literatury XIX wieku. Jest 
ona ważną częścią zarówno literatury emigracyjnej tego 
okresu, choć wiele autocenzurowanych i cenzurowanych 
relacji ukazało sio również w kraju, jak też literatury ro-
mantycznej, a już poza epoką – literatury zdominowanej 
przez romantyczną poetyko i filozofie. Edward Raczyński 
wydał, o czym zdaje się nikt nie pamiętać, nie tylko pa-
miętniki Paska, ale także bardzo ciekawe, również pod 
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względem literackim, pamiętniki Józefa Kopcia herbu 
Kroje, brygadiera wojsk polskich, zesłanego za sprawę Ko-
ściuszki, pt. „Dziennik podróży przez całą wzdłuż Azję... 
do niższej Kamczatki...” (Wrocław 1837) równie chwalo-
ne przez Juliusza Słowackiego i Adana Mickiewicza, który 
porównywał je w 1842 roku z pisarstwem S.Pellico. Ale 
podobnie jak trudno spodziewać sio dzisiaj powszechnej 
świadomości tego, że dzieje Polaków-zesłańców zaczyna-
ją sio właściwie od niefortunnie zakończonych Dimitriad, 
tak trudno także odwoływać sio obecnie do powszechnej 
świadomości faktu nierównie wydawałoby się bliższego, 
że losy te nie zakończyły sio po 1945 roku wraz z powro-
tem z głębi Rosji szczęśliwie ocalonych,czy nawet tych, 
którzy wrócili dopiero w latach 1956-57. I to mimo opubli-
kowanych w wydawnictwach emigracyjnych wspomnień, 
w których o losach zapomnianych możny znaleźć pewną 
ilość informacji, m.in. w relacjach Wiktorii Kraśniewskiej, 
Marii Januszkiewicz, ks. Józefa Kuczyńskiego i ks. Wła-
dysława Bukowińskiego, relacjach, sięgających już, jak 
w wypadku ks. Bukowińskiego, początku lat siedemdzie-
siątych. We wspomnieniach Marii Januszkiewicz znajduje 
sio wstrząsająca scena rozstania Polaków wyjeżdżających 
do kraju i Polaków, potomków zesłańców do Kazchstanu, 
którzy chroniąc przez dziesiątki lat prześladowań tradycje 
i religie ojców pozostawali w nim na zawsze:

Wszyscy Polacy, cała wieś Jużnoje szła z nami po śnie-
gowej drodze. Step, pokryty twardą skorupą zmarz-
niętego śniegu,, lśnił w południowym, czerwieniejącym 
słońcu. Idąc śpiewaliśmy wszyscy polskie, stare pieśni: 

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy



90

CzasKultury 7/1988

„Serdeczna Matko...”, „Zdrowaś Maryja...”. Tak doszli-
śmy wszyscy do cmentarza i do pamiętnego krzyża. 
Polacy z Jużnego uklękli na śniegu. Wyciągnęli do nas 
ręce. Wielki szloch wstrząsnął nimi i nami! Za chwile 
myśmy odjechali na Zachód, [...] a oni zostali, klęcząc na 
śniegu, mała, zagubiona, czerniejąca na białej pustyni 
garstka płaczących Polaków!” (Kazachstan, s. 188).

Zwrócmy się na chwile w przeszłość. Pierwsi liczni zesłań-
cy polscy i litewscy zaludniają Syberie w początkach XVII 
stulecia a rekrutują sio głównie spośród jeńców wojennych 
oraz uprowadzanej ludności z przejściowo w trakcie licz-
nych wojen opanowywanych przez wojska moskiewskie 
wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Według tradycji 
pierwszym zesłańcem pamiętnikarzem miał być jezuita, 
Jędrzej Kawieczyński herbu Ostoja, porwany z Nowo-
gródka w 1655 roku, który miał po 10 latach powrócić na 
Litwę i umrzeć w Nieświeżo w 1667 r. Niestety, pamięt-
niki jego nie zachowały się, natomiast ocalał z tamtych 
lat „Dyariusz więźnia moskiewskiego, miast i miejsc spi-
sany przez Adama Kamieńskiego Dłużyka” (wyd. Poznań 
1874) wziętego do niewoli dwa lata później. W początkach 
XVIII wieku Piotr Wielki zsyła stronników Leszczyńskie-
go, spośród których pozostawił po sobie pamiętniki Lu-
dwik Siennicki, później, w latach 1735, 1755 i 1764 wywo-
żono całe wsie polskich starowierców, których potomków, 
świadomych swego pochodzenia spotkał na Zabajkalu 
w połowie XIX wieku Agaton Giller. Następnie przychodzi 
fala zsyłek konfederatów barskich, spośród których mia-
łoby pochodzić, według potocznych wyobrażeń, pierwsze 
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pokolenie polskich Sybiraków3. Według Michała Janika, 
autora jedynej dotąd monografii omawianego tu tematu 
pt. „Dzieje Polaków na Syberii” (Kraków 1928) było zesła-
nych konfederatów ponad 10 tysięcy. Spośród nich cen-
ne pamiętniki pozostawił Karol Lubicz Chojecki (wydane 
w Warszawie w 1789 r.), a do arcydzieł literatury podróż-
niczo-awanturniczej przez długi czas zaliczano pamiętni-
ki słynnego uciekiniera z Kamczatki, Maurycego Augusta 
hr. Beniowskiego, wydane najpierw z francuskiego reko-
pisu w Londynie w 1790 r., póżniej w wielu innych tłu-
maczeniach, a w 1797 w Warzawie. Kiedyś bardzo popu-
larne, inspirujące wyobraźnię romantyków, dziś pozostają 
właściwie nie znane czytelnikowi polskiemu. Tymczasem 
Syberię zaludniają chłopi z włączonych do Rosji kresów 
Rzeczypospolitej i zesłańcy po wojnie polsko-rosyjskiej 
i insurekcji kościuszkowskiej. Wśród pamiętników wy-
różniają się wówczas, obok wspomnianego Dziennika ...” 
Kopcia, wydane przez Kraszewskiego barwne „Pamietniki 
Jana Duklana Ochockiego”, który jednakże od kary zsyłki 
zręcznie się ocala w Smoleńsku4. Odtąd już najsłynniejsze 
trakty, orenburski i tobolski oraz te mniej znane, wiodące 
na przykład w strona Kaukazu, przemierzają stale nowe 
ofiary rosyjskiego despotyzmu. Członkowie Związku Pa-
triotycznego powstałego na Litwie w 1796 roku, związa-
nego z Centralizacją lwowską, żołnierze armii napoleoń-
skiej z 1812 roku, młodzież wileńska, młodzież z Kiejdan 
i z Kroż, nazywająca się „Czarnymi Braćmi”, członkowie 

3	 Ten	mylny	pogląd	utrwala	m.	in.	książka	B.	Cywińskiego	Rodowody niepokornych.
4	 Wewnątrz	znajduje	się	pamiętnik	Jozefa	Ochockiego,	przeora	klasztoru	bazylianów	

w	Owruczu	o	pobycie	na	Syberii:	Z pamiętników ks. Ochockiego,	[w:]	J.	D.	Ochocki,	
Pamiętniki...,	Lwów	1857,	t.	II,	s.	410–450,	t.	III,	s.	5–34.
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Towarzystwa Patriotycznego i dalej zastępy coraz licz-
niejsze, bliższe nam i lepiej znane, żołnierze listopadowi, 
Konarszczycy i kolejne generacje patriotów, spiskowców 
i powstańców...

Przybywa też ciekawych relacji i interesującej literatury 
związanej z tym martyrologicznym fragmentem dziejów 
narodu polskiego. Wśród najciekawszych warto wymie-
nić «Pamiętnik X. Ciecierskiego [...] zawierający jego i to-
warzyszów jego przygody doznane na Sybirze w latach 
1797-1801” (Lwów 1865) wydany przez historyka Augu-
sta Bielowskiego oraz niezbyt rzetelne „Pamiętniki ze 
Syberii przez Franciszka Knolla” (Poznń 1883) opisują-
ce tragedie saską z 1833-37 r. (wykrycie patriotycznego 
spisku ks. Jana Sierocińskiego i krwawą rozprawę z jego 
członkami), ciekawe literacko zapiski syberyjskie znane-
go z „III części Dziadów” Adolfa Januszkiewicza wyda-
ne w 1861 r. (Berlin-Poznań, t. 1-2), słynne „Pamiętniki 
z Sybiru Wincentego Migurskiego”, emisariusza Zaliw-
skiego, postaci w sumie nie najciekawszej (Lwów 1863), 
wykorzystane literacko m.in. przez Lwa Tołstoja („Za 
co”). Dalej wymieńmy służące, podobnie jak postać Al-
biny Migurskiej, za wzór postawy Polki-patriotki „Wspo-
mnienia z podróży do Syberji...” Ewy Felińskiej (Wilno 
1850-53, t. 1-3), cenne Justyniana Rucifiskiego, kolejnego 
Konarszczyka i obszerny, jeden z najznakomitszych we-
dług oceny Janika, który czytał go w rękopisie, pamiętnik 
Juliana Sabińskiego, szczegółowy i realistyczny z powodu 
prowadzenia codziennych zapisków, cenny dla poznania 
syberyjskich stosunków dekabrystów z zesłańcam polski-
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mi, pt. „Dziewiętnaście lat wyrwanych z mojego życia...”, 
który, niestety spłonał wraz z bezcennymi zbiorami rap-
perswilskimi w Powstaniu Warszawskim podczas pożaru 
Biblioteki Narodowej. Do relacji, które zyskały sobie sła-
wę międzynarodową należy natomiast zaliczyć napisane 
z dużym talentem literackim i tłumaczone współcześnie 
na główne języki europejskie «Pamiętniki z pobytu na 
Syberii Rufina Piotrowskiego» (Poznań 1860, t.1-3) emi-
sariusza z Paryża aresztowanego w 1843 r., które barwny 
opis niezwykłej ucieczki stawia na równi z pamiętnikami 
Beniowskiego. Toteż relacja Piotrowskiego, dzięki swej 
sławie przybliżała Europie wiedze o tajemnicach ustroju 
i porządku społecznego Rosji, stając się jednym z nielicz-
nych szerzej znanych i cennych uzupełnień do słynnej 
książki Adolpha de Custina. Miał tego świadomość autor 
pisząc pod wrażeniem, jak sam to nazywa, cudownego 
ocelenia:

Dziś jeszcze, kiedy się zastanawiam nad tym wszyst-
kim, co mi się zdarzyło znieść w przeciągu lat czte-
rech, [...] ledwie sam sobie wierzyć mogę [...] W tem 
wiec wszystkim [...] widzę tylko zrządzenie Opatrz-
ności, której się podobało mnie ocalić, zapewne dla 
ogłoszenia przed światem i dla potomności:.. okru-
cieństw i męczarni, jakich się za rządów Mikołaja 
dopuszczano na naszych rodakach, a które prawie 
nikomu dokładnie nie były znane.

Aby nie wydłużać tej i tak mało kompletnej listy nawet 
dla dzieł najistotniejszych, dodajmy nazwiska Szymona 
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Tokarzewskiego i Józefa Bogusławskiego, utrwalonych 
przez Dostojewskiego we”Wspomnieniach z martwego 
domu”, jedne z najciekawszych pod względem literackim 
pamiętniki Adolfa Jabłońskiego, ubrane częściowo w po-
wieściową formą wspomnienia Jakuba Jatowta i Stanisła-
wa Krupskiego, pierwsze ze znanych wspomnienia kau-
kaskie Mateusza Gralewskiego i wydrukowany jedynie we 
fragmencie przez Gillera pamiętnik Apolla Nałęcza Ko-
rzeniowskiego, ojca Józefa Conrada, pt. Polska i Moskwa. 
Pamiętnik zaczęty w r. 186..., wreszcie Edwarda Czapskiego 
Pamiętniki Sybiraka (Londyn 1964), wydane at w Chicago 
żywe i gawędziarskie pamiętniki ks. Stanisława Matrasia 
i ciekawe, chociażby ze względu na opis powstania stycz-
niowego na Litwie, Jakuba Gieysztora. Do relacji najwar-
tościowszych trzeba zaliczyć także, i to przed wieloma 
innymi, obszerne i z historyczną pasją napisane wspo-
mnienia Agatona Gillera, wzbogacone z czasem pracą nad 
historią zesłańców polskich na Syberii, szczególnie zaś 
– Zabajkala: Podróż więźnia etapami do Syberyi w r. 1854 
(Lipsk 1866, t.1-2), Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii 
(Lipsk 1867, t.1-3), Z wygnania (Lwów 1870, t.1-2). Agaton 
Giller od dawna zasługujący na etnografię historyczną, 
poza rekonstrukcją dziejów polsko-syberyjskich, w wielu 
miejscach swoich prac ciekawie i trafnie analizuje zdemo-
ralizowanie systemu administracji carskiej, nie umyka też 
jego uwadze na przykład los dzieci żydowskich wywożo-
nych z Polski na Syberie i wychowywanych tu siłą w pra-
wosławiu i posłuszeństwie wobec caratu. W przedmowie 
do Opisania Zabajkalskiej krainy... wypowiada on następu-
jące uwagi:
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Gniazdo Czyngiz-chana, które wyrzuciło na świat 
powódź mongolską, jest w posiadaniu Moskwy. [...] 
Nic Moskwy nie powstrzyma w jej rozszerzaniu się 
w Azji. Tu ona czuje się w swoim żywiole, tu widzi 
swą misję cywilizacyjną, tu znajduje zarodek nowej 
siły [...] Rozegrzana fantazja patriotów tutejszych wi-
dzi już namiestnika moskiewskiego w Pekinie, bande-
ry moskiewskie, pokrywające wody Spokojnego oce-
anu, i pułki, wypędzające Anglików z Indyj...

W swych jakże trafnych obserwacjach imperialnych ape-
tytów Rosji Giller nie jest osamotniony, powracają one na 
kartach wielu pamiętników. Pojawiają się wśród nich bar-
dziej lub mniej udolne próby określenia przyszłych zmian 
wewnętrznych Rosji. Jakub Jatowt, piszący pod pseudoni-
mem J. Gordona, nasłuchawszy się od mieszkańców Uralu 
opowieści o ludowych bohaterach przeszłości, m.in. o Pu-
gaczowie, zapisał swoje wrażenia słowami skierowanymi 
do Rosjan, a stylizowanymi na wzór przepowiedni:

Drżyjcie na widok tego ludu moskiewskiego, tych ja-
skółek rewolucyjnych, pośród którego żyjecie, a któ-
ry nazywacie ‘czerń nieproswieszczennaja’ ... Lada 
chwila wystąpi olbrzym, imię jego będzie Pugaczew 
II, przydanek: pan życia i śmierci. Mordy robespierr-
skie zbledną, car oczy zmruży – i runie z hukiem ten 
bałwan...

Trzeba ożywić w naszej świadomości fakt, że zbiór wspo-
mnień i relacji z zesłania na katorgę czy posielenje jest 

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy
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jednym z najstarszych i, niestety, najbardziej trwałych 
nurtów tematycznych w dziejach literatury polskiej i jest 
też jej dziełem oryginalnym, nie mającym odpowiednika 
w innych literaturach (poza rosyjską oczywiście). Winien 
on znaleźć wreszcie właściwe opracowanie historyczno-
-literackie i historyczne, winien odzyskać swoje miejsce 
w historii epok literackich, szczególnie zaś dziewiętna-
stowiecznych, do których w pełni przynależał i na któ-
re silnie swą martyrologią oddziaływał. Współistniał on 
jako przejmujący nurt świadectwa w świadomości współ-
czesnych Polaków wraz z utworami Słowackiego, Mickie-
wicza, Krasińskiego, Czajkowskiego, Ujejskiego i wielu in-
nych. Przeżycia syberyjskie wyzwoliły także samodzielne 
talenty artystyczne, czego dowodem może być twórczość 
Gustawa Zielińskiego, świetne nowele sybirskie Adama 
Szymańskiego, nie wiadomo dlaczego tak ze wszystkim 
zapomnianego (Szkice t.1-2, Petersburg 1887,1890), po-
wieści Wacława Sieroszewskiego czy obrazy i szkice sy-
beryjskie Aleksandra Sochaczewskiego, jednego z wielu 
żydowskich zesłańców z czasów powstania styczniowego, 
który pozostawił po sobie także zbiór nowel, wydanych po 
niemiecku i, zdaje się, nigdy nie tłumaczonych na język 
polski: In Sybirien (Berlin 1906).

Dziwnym może kiedyś okazać się upór współczesnych po-
przestawania wciąż na tych samych, w kółko dyskutowa-
nych tematach, problemach i postaciach, którego owocem 
staje się z czasem zubożenie kultury narodowej i świado-
mości historycznej, milczące przyzwolenie na to, by czas 
pochłonął bezpowrotnie wiele ważnych i potrzebnych dla 
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jej pełnego i organicznego życia wątków. Wielkie dyskusje 
o literaturze romantycznej wciąż krążą wokół tych samych 
nazwisk, pomijając poetów ‹pomniejszych›, choć wielu 
z nich zasługuje na większą niż dotąd uwagę, przypomnę 
tylko Maurycego Gosławskiego, autora pięknego poematu 
„Podole”, powstaje wiele rozpraw o Mochnackim, Norwi-
dzie, Brzozowskim, cisza panuje wokół Hoene-Wrońskie-
go, Trentowskiego czy Faleńskiego, zjawiska klasycyzmu, 
mimio pochwalnych recenzji (oczywiście!), nie był w sta-
nie wprowadzić w świat inteligenckich dyskusji nawet swą 
znakomitą książką Ryszard Przybylski, dla historyków 
kultury polskiej XIX wieku nie istnieje w ogóle problem 
działalności wydawniczej w obronie polskości na kresach 
wschodnich, chociaż opracowuje się skrupulatnie tego 
typu wysiłki na kresach zachodnich, w historii literatury 
polskiej nie istnieje literatura poświęcona wojnie polsko-
-rosyjskiej z 1920 roku (poza zbiorem nowel Eugeniusza 
Małaczewskiego „Koń na wzgórzu”) i nie bada się związ-
ków polsko-żydowskich lub badań tych się nie populary-
zuje, w bogatej, równolegle wówczas rozwijającej się lite-
rackiej kulturze jidisz. Pamięta się więc doskonale gesty 
fikcyjnych bohaterów wielkich romantycznych dramatów, 
nie pamięta się zaś o prawdziwych Beniowskich, tragicz-
nych bohaterach z krwi i kości, którzy najczęściej pozo-
stawili po sobie świadectwa nie dla opiewania własnych 
przygód, lecz dla ostrzeżenia świata i następnych pokoleń 
przed groźbą kryjącą się w tajemniczym organizmie Ro-
sji, Rosji kuszącej Europe swą dziką, surową naturalno-
ścią i odwiecznym niewolnictwem, chorej na despotyzm 
i anarchiczną wizje rewolucyjnej wolności – zarazem.

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy
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Być może trudno spodziewać się, by w wydawnictwach 
krajowych ukazały się nagle pisma zebrane Agatom Gille-
ra i to nie tylko lub nawet nie tyle z przyczyn politycznej 
natury, lub by w wartościowej skądinąd serii wydawniczej 
Instytutu Wydawniczego „PAX”, poświeconej głównie 
pamiętnikom patriotów z minionego wieku, pojawiła się 
nagle seria wspomnień Sybiraków czy nawet skromny wy-
bór ich fragmentów,ale brak większego zainteresowania 
tą bogatą spuścizną ze strony wydawnictw naukowych 
i periodyków specjalistycznych, szczególnie literaturo-
znawców, wygląda na smutny w swych przyziemnych po-
wodach brak szacunku dla tradycji i zwyczajny brak wy-
obraźni historycznej. Co dziwniejsze, emigracja obecna, 
głosząca to samo ostrzeżenie i świadectwo wobec świata, 
również nie wykazuje szczególnego zainteresowania dla 
pracy swych poprzedników5. Stosunek do emigracyjnych 
tradycji współczesnego uchodźstwa polskiego to zresztą 
odrębny problem; przy godnym naprawdę lepszej sprawy 
drobiazgowym wnikaniu w głębokie myśli każdego, nowo 
odkrytego partyjnego konwertyty z kraju, zupełny brak 
pogłębionej samorefleksji i spojrzenia wstecz...

Są jeszcze miejsca i utwory, w których moźna znaleźć, 
używając słów de Custine’a, ofiary „ucisku przebranego za 
stróża porządku”, można je lub raczej ich cienie odnaleźć 
w Anhellim Słowackiego, jeżeli ktoś dziś jeszcze Anhellego 
czyta, i jest także podawany w niektórych historycznych 
statystykach zastygły pod powierzchnią nigdy do końca 
nie zbadanych liczb, zapomniany, wyrzucony za przecinek 

5	 A	cóż	dopiero	powiedzieć	o	tym,	że	kilkanaście	tysięcy	relacji	zdeponowanych	w	Instytucie	
Hoovera	czeka	już	przeszło	40	lat	na	całoścowe	opracowanie?
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– Milion. Być może dzieje się tak nie tylko dlatego, że po-
zwoliliśmy narzucić własnej przeszłości, naszej kulturowej 
pamięci o wiele więcej białych plam, aniżeli potrafimy na 
codzień dostrzec, ale także dlatego, że wbrew zewnętrz-
nym oznakom uwielbienia dla historycznych rocznic, po-
mników i gestów „ku czci”, nie lubimy grzebać się w owej, 
wspomnianej już tu martyrologii? A może także dlatego,-
że wolimy powtarzać za Anhellim właśnie te, a nie inne 
słowa: „Na cóż wam przerażać tego, który cierpi?”.

Jak dandys przemienia się w ponurego wieszcza
Myśląc o literaturze emigracyjnej i etapach jej rozwoju,w 
których krótka przerwa dwudziestolecia niepodległości 
staje się, w miarę upływu czasu, coraz mniej wyraźna, nie 
można oprzeć się wrażeniu stałości i ciągłości głównych 
problemów, wątków i fobii, nadziei i rozpaczy. Ich stałość, 
podobnie jak stała dominacja w niej nurtu „świadectwa 
i sprzeciwu”, doprowadza zapewne niejednego współcze-
snego ich czytelnika do skrajnie pesymistycznych konklu-
zji i prognoz. Na pocieszenie można jedynie przypomnieć, 
że czas międzywojenny nie był wolny z kolei od wizji kata-
stroficznych i opisów zagrożeń kultury ze strony współcze-
snego barbarzyństwa (Znaniecki, Kochański, Witkiewicz, 
Jaworski, Zdziechowski) tyle tylko, że miast charaktery-
stycznego dla wcześniejszych, inspirowanych romantycz-
ną niezgodą na zastaną postać świata wizji wyraźnie po-
lanocentrycznej, te przybrały postać uniwersalną, którą 
najbezpośredniej ujmował tytuł pracy Floriana Znaniec-
kiego Upadek cywilizacji zachodniej, a najdramatyczniej – 
pracy Mariana Zdziechowskiego Widmo przyszłości.

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy
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W tej sytuacji, w atmosferze dwustronnego zagrożenia 
totalitaryzmem, do rangi najbliższego duchu współcze-
sności proroka romantycznej przeszłości i prekursora 
katastrofizmu cywilizacyjnego urastał Krasiński, autor 
Nie-Boskiej komedii i Irydiona. Z jego też dramatycznej, 
młodzieńczej historiozofii,jak i pomysłów konstrukcyj-
nych zaczerpnęli być może inspiracje Roman Jaworski, 
którego warto bliżej przypomnieć i Witkacy. Ich powie-
ści, niewątpliwie bliskie ideowo i formalnie, zaskakują 
w swym pokrewieństwie przede wszystkim jednym: są 
równie dalekie od klasycznych wymogów własnego ga-
tunku i równie bliskie wielkich dramatów pisanych prozą.

_*_*_*_
W historycznym Toledo, mieście Cervantesa i El Greca, 
pojawia się w latach dwudziestych naszego wieku miliar-
der amerykański. Yetmayer. Ów bogacz, przekonany o bli-
skim końcu kultury zachodniej, o powstałej na polach bi-
tewnych I wojny światowej, jak sam to nazywa, „dziurze” 
w historii europejskiej, postanawia ratować ludzkość przy 
pomocy zbawczego humbugu. Toledo staje się wkrót-
ce miejscem, na którym Skupia się uwaga całego świata. 
Miliarder, zbawiciel ludzkości, konstruuje swoje misterne 
przedsięwzięcie, którego istotą ma być ożywienie „fikcji 
przeszłości” dla natchnienia jej wielkością i wiarą współ-
czesnych wątpiących, aby ci mogli znów zacząć myśleć 
o lepszym jutrze i przyszłym, wspanialszym świecie, któ-
ry ich czeka. Sednem programu jest odegranie przez „no-
wych bohaterów” przetworzonej (niewinnie sfałszowa-
ne)) sceny utrwalonej na obrazie El Greca, mieszczącym 
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Martin Buber, Życie chasydów. Część III: kavana (intencja)

się w toledańskiej katedrze pt. Pogrzeb hrabiego Orgaza. 
Otóż, zamiast pogrzebu odbyć się mają... zaślubiny no-
wego rycerza, zamiast śmierci – misterium nowego życia. 
Symbolika przejrzysta, lecz też jakby przejrzyście drwiąca 
z tradycji.

Przeciwnikiem Yetamayera jest swoisty nihilista – miliar-
der Havemaver, który także pragnie uratować ludzkość, ale 
postępowaniem wprost przeciwnym do utopijnych teatra-
lizacji pierwszego, próbującego ożywić pamięć kulturową, 
mianowicie przez wywiezienie na Wyspę Zapomnienia 
i zniszczenie tam całego dorobku kulturowego cywiliza-
cji, na którego wykupienie wszelkich materialnych śladów 
przeznaczył swój niebotyczny majątek. Podstępny Yet-
mayer proponuje swojemu przeciwnikowi role oblubieńca 
w przygotowywanym humbugu, aby ułatwić sobie zamiar 
jego likwidacji. Tymczasem ślub Rycerza z Oblubienicą, 
piękną Ewarystą, w sposób nieprzewidziany lecz natu-
ralny przemienia się w pogrzeb nowego hrabiego Orgaza, 
gdyż ten umiera w czasie uroczystości na trapiącą go od 
dawna „krwotoczną skazę”, wydawszy jednak wcześniej 
rozkaz zniszczenia śladów przeszłości zgromadzonych na 
lodowej wyspie.

Wydarzenia te są osią powieści Romana Jaworskiego za-
tytułowanej „Wesele hrabiego Orgaza” a wydanej w 1926 
roku, powieści, której przesłanie było dość wyrażne: żad-
ne formy myśli utopijnej, ani te oparte rzekomo na kultu-
rowym dorobku i mitologizowanej przeszłości, ani te nihi-
listyczne, odwracające się od historii, które chcą budować 
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szczęście ludzkie od początku, od zera, przez radykalne 
zniszczenie Starego, w próbach ich praktycznej realizacji 
nie mogą zakończyć się niczym innym, jak kolejną, jesz-
cze gorszą od dotychczasowych, jeszcze głupszą klęską 
ludzkości. Powieść ta, skonstruowana, jak wspomniano, 
wbrew większości praw gatunku, groteskowa w każdym 
szczególe, a do tego zapełniona dziesiątkami wyrażeń 
gwarowych, charakterystycznych dla wielojęzycznego 
lwowskiego przedmiścia, których słowniczek wyjaśnień 
pod stronami zajmuje czasami tyle same miejsca co tekst 
główny, nie odegrała szczególnie ważnej roli w okresie 
międzywojennym. Dziś, choć Jaworski bywa wymieniany 
obok Witkacego (mówiąc szczerze w przypisach do prac 
o tym drugim), którego był wieloletnim przyjacielem, ta 
nieosiągalna na rynku i w bibliotekach powieść jest sym-
bolem sytuacji artysty, narratora i oskarżyciela, którego 
maniacko powtarzanych przestróg nikt nie chce słuchać 
(a więc także oglądać dokonywanych równolegle udziw-
nień formy). Być pesymistą to znaczy być niezależnym., 
jak twierdzi Kisiel, ale różną cenę płacić przychodzi pesy-
mistom za ich aspołeczny upór przy własnym zdaniu.

Witkacy i Jaworski, niezależnie od tego czy nazwiemy ich 
katastrofistami czy raczej maniakami zauroczonymi kate-
goriami groteski i absurdu, podejmowali po części myśle-
nie profetyczne, od którego nie byli w stanie uwolnić się 
do końca. Byli nie tylko spadkobiercami, kpiąc nie chcąc, 
tradycji romantycznej historiozofii,jej uniwersalistycz-
nych przesłań, ale byli także kiedyś, wraz z malarzem Wi-
toldem Wojtkiewiczem, dandysami wielbiącymi mistrza 
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„mrocznych gwiazd”, marzącego o odro-dzeniu duszy 
polskiej, Tadeusza Miciński.ego, pierwszego wśród misty-
ków polś_ich. W młodości obaj wytworni, arystnkrarzcz-
ni w smaku znawcy sztuki, z pogardą odmo szący się do 
szaleństw cyganerii, dążyli do sztuki czystej i z wyższego 
ducha zrodzonej. Jaworski, tropiciel nowych zjawisk kul-
tury masowej, roapu.zął w końcu głosić pochwałę tandety 
i brzydoty, Witkiewicz pogrążył się na kilka lat w „po-
tworne” malarstwo.

Z zamętu pierwszej wojny światowej i rewolucji rosyj-
skiej wyłonili się już jednak, inni artyści, szyderczy i pe-
symistyczni, którzy uwagę swą skierowali ku diagnozie 
postrzeganego kryzysu współczesnej kultury i negatyw-
nych, trwałych zmian form życia społecznego. Artyści 
kraju niepodległego, uwolnieni od ciężaru „żeromszczy-
zny” ale trawieni nowym niepokojem, spoglądali z wy-
sokości tragicznego doświadczenia własnego narodu na 
Europę zajętą gwarnym odbudowywaniem zniszczonych 
przez wojnę złudzeń. Świadkowie rozkładu ostatnich 
cesarstw Europy, reprezentujących odmienne wartości 
i style rządzenia, lecz wspólne przywiązanie do „stare-
go ładu” niewiele potrafili wzbudzić w sobie współczu-
cia dla upadającej cywilizacji, choć zarazem pozostawili 
w ówczesnej literaturze najdobitniejsze i najciekawsze 
artystycznie ostrzeżenia przed jej schyłkiem. Tło po-
wieści obu pisarzy staje się tym razem europejskie, gdyż 
rzecz dotyczy przyszłości Europy i jej śródziemnomor-
skiej tradycji; Polska jest tylko jej częścią związaną nie-
odłącznie z losem Zachodu, ich przyszłość jest wspólna. 

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy
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Próbują ratować Europę bohaterowie Wesela hrabiego 
Orgaza, w Nienasyceniu najazd „żółtej rasy” próbuje po-
wstrzymać ostatni polski wódz i zarazem ostatni obroń-
ca podbitego przez ideologie Murti Binga, skomunizo-
wanego kontynentu, generał Kocmołuchowicz.

Sądzić, drwić i urągać trzeba, jeżeli nikt nie chce słu-
chać ostrzeżeń, jeżeli nie można ocalić ludzi przed znie-
walającym, instynktownym urokiem społecznych uto-
pii i obezwładniającymi indywidualność bycia formami 
kultury masowej, którą szybko wprzęgnięto w służbę 
machinie politycznej propagandy. Wiemy jednak, że ani 
ostrzeżenia, ani szyderstwa nie przekroczyły wówczas 
zaklętych granic języka polskiego, uznawanego po-
wszechnie za język peryferyjny. Niewielkie też wrażenie 
wywołały wśród czytelników polskich, budząc niechęć 
przede wszystkim zdziwaczałą, jak się wówczas wydawło 
wielu odbiorcom i krytykom, niechlujną formą i barba-
rzyństwem języka, ale także swym uporem w kreśleniu 
fatalistycznych wizji jutra, które w kraju dopiero co od-
rodzonym z niebytu politycznego wydawały się zapew-
ne nadto fantastyczne. Witkacy, w chwili gdy z dwóch 
stron zbliżały się doń światy totalitarne, których zwy-
cięstwo zapowiadał, popełnił samobójstwo. Jaworski, po 
wydaniu Wesela hrabiego Orgaza właściwie zamilkł, tak 
jakby poddał się milczeniu, które otaczało książkę jego 
życia – pracował nad nią blisko 10 lat – i zmarł w nę-
dzy, zapomniany, w schronisku dla paralityków w Górze 
Kalwarii pod Warszawą, prawdopodobnie jesienią 1944 
roku.
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Skończona historia
Roman Jaworski zrezygnował z Wesela... z przekornie gło-
szonej w modernistycznej atmosferze absolutyzacji ha-
sła l’art pour l’art pochwały sztuki „trudnej i brzydkiej”. 
Pozostało mu jednak przekonanie wyrażone w świetnym 
opowiadaniu o miłości do gumowej kobiety („Amor mil-
czący” z tonu „Historie manniakaków”, 1910) o brzydocie 
i skłonności do bezsensownego, trudnego do przewidze-
nia działania człowieka współczesnego. „Wesele hrabie-
go Orgaza” nie jest tylko ostrzeżeniem przed „zbawca-
mi ludzkości”, którzy zechcą wykorzystywać powojenny 
kryzys kultury i nadziei ludzkich, uznany za gorzki owoc 
dotychczasowego rozwoju kultury europeskiej, zawod-
ności jej mechanizmom samoobronnych6. Jest powieść ta 
również wczesnym oskarżeniem kultury masowej, w któ-
rej – obok zaniku podlegającej procesowi uniformizacji 
indywidualności, co Jaworski, zgadzający się z poglądami 
Witkacego, uważał za oczywiste i nieuchronne – zatarciu 
i zniszczeniu ulega także stopniowo pamięć kulturowa; 
z przeszłości, z bogatej tradycji pozostają jedynie puste 
hasła i wywoławcze stereotypy. Człowiek bez pamięci to 
człowiek bez właściwości, „idiota współczesny”, jak nazy-
wa go Yetmayer, człowiek,który w osamotnieniu staje się 
bezradny, a w masie – groźny.

Witkacy, który jeszcze w 122 upadkach Bunga kryptoni-
mował pod zewnętrznym pozorem powieściowej fabuły 
niekończące się dyskusje artystyczno-filozoficzne, po po-
rzuceniu malarstwa zajął sie filozofią serio, w dramatach 

6	 Por.	np.	Trust D.E.	I.	Erenburga,	którego	wczesnych	pomysłów	dłużnikiem	jes	nota	bene	K.	
Vonnegut	Jr.
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zaś, porzuconych także mimo świadomści, jak określił 
to Jaworski, wpuszczenia do zatęchłego polskiego teatru 
„zdrowego, górskiego powietrza” i później, w powieściach, 
zajął sie konstruowaniem w bardziej populistycznej po-
staci współczesnych losów hrabiego Henryka i Pankra-
cego, Irydiona i Nassynisy, których przywołani potom-
kowie zapomnieli, niestety, o wierze bądź wzniosłych 
ideałach swoich przodków. Płaszcz ironii, symbolizujący 
samoświadomość bohaterów świata przedstawionego, 
zastąpił groteskowy, jednowymiarowy strój błazna, nie 
do końca świadomego swej roli. U Jaworskiego o władze 
duchową nad światem toczy się na nowojorskim ringu... 
mecz bokserski miedzy Pro-Chrystem i Anty-Chrystem 
(!), u Witkacego nawą wiarę szerzą pastylki sławnego 
Dawamesku, a wyznawcy nihilistycznej rewolucji zabija-
ją Atanazego Bazakbala, głównego bohatera Pożegnania 
jesieni. Gustaw Herling-Grudziński w swoich wrażeniach 
z ponownej lektury wspomnianej jako ostatnia powieści, 
napisał: „W Pożegnaniu jesieni – przedziwne uczucie! – 
nie ma żadnej przyszłości; skończona jest sama historia”. 
Wesele hrabiego Orgaza dedykowane zostało przez auto-
ra „nielicznym: mądrym Indianom”, którzy zdołali oca-
lić pogramy cywilizacji, i którzy jako jedyni, nie znając 
polskiego, mogą zrozumieć jego powieść „z pograniczy 
dwóch rzeczywistości”. Gorzka zapowiedź losu książki, 
czy jeszcze jeden humbug? A może jednak. przeświad-
czenie skończonej historii, jak pisze Herling-Grudziński, 
swoiste wypowiedzenie przekonania, że wszystko już – 
wypełniło się? Powieść napisana po końce świata, który 
jest w niej opisywany w maniakalnie zrytmizowanym 
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idiolekcie, gdyż nie ma już także języków minionej cywi-
lizacji – prosty, lecz trzeba przyznać, niezwykły pomysł 
pisarza, poczuwającego się podobnie jak Witkacy, do kon-
tynuowania jednej tylko nie zerwanej dotąd tradycji – tra-
dycji świadectwa, ostrzegania cywilizacji. I wobec tego, 
może nie przypadkowy jest wybór na reżysera głównego 
zbawczego przedsięwzięcia, Przedśmiertnego Dancingu 
w Toledo, rosyjskiego uciekiniera z ogarniętej rewolucją 
Rosji, baletmistrza Podrygajłowa, jeszcze jednej szalonej 
postaci szalonej książki.

Jaworski i Witkacy nie chcą dostrzec w katastrofie, któ-
rą opisują, tragedii. W tym sposobie widzenia są niezwy-
kle zgodni. Nie chcą lub nie mogą. Konstruują wiec swe 
udziwnione, groteskowe wizje na wzór komiksów, draż-
nią alegorią, zdezindywidualizowanym dialogiem, pod-
niosłym kretynizmem swoich kalekich bohaterów, sta-
łym „nienasyceniem”czytelnika. W tym świecie upadek 
ostateczny jest zwieńczeniem głupoty i bezmyślności 
ludzkiej, niczym więcej, chociaż w ostateczności mażemy 
nazwać to górnie nieuniknionym zwieńczeniem dotych-
czasowych tendencji rozwoju cywilizacji śródziemnomor-
skiej. Ale racje też ma Grudziński, gdy mówi, że zza tego 
śmiechu słychać wybuchy płaczu. Bardziej jednak płaczu 
bezsilności nit rozpaczy. Gwałtowność odczuć tej pierw-
szej najadekwatniej dla całości stylu Witkacego wyraża 
scena, odebrana współcześnie jako bardzo drastyczna, 
samogwałtu Genezypa podstępnie uwiezionego w łazien-
ce zdradzającej go księżnej, a widzącego wszystko przez 
ohydną żółtą szybkę witrażowego okienka.

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy



108

CzasKultury 7/1988

Może zatem tragizm kryje się w sytuacji samego pisarza, 
choć jest świadomie i hałaśliwie odrzucany, gdyż grote-
skowa jest nie tylko powieść, którą – aby mogła mówić 
o rzeczach ostatecznych – należało obedrzeć ze wszyst-
kich niepotrzebnych ozdobników i efektów artystowskich 
pokus, podobnie jak przyziemnych „realizmów”, grote-
skowy jest także ktoś, kto tego typu zadania się podej-
muje. Witkacy, mimo świadomości czytelniczej klęski po-
wieści Jaworskiego, wyzyskuje i kontynuuje jego pomysł 
na sposób i styl rozmawiania o przyszłości świata wyro-
słego z wartości kultury śródziemnomorskiej. A przecież 
pesymiści, podóbnie jak w ogóle ludzie mówiący przykre 
prawdy najkrócej są interesujący, w krótkim czasie stają 
się w oczach ich przeciętnego słuchacza jedynie ... nud-
ni. Nie-Boska komedia XX wieku jest w swej ustępliwości 
wobec ideologii totalitarnych i w swej hekatobmie ofiar 
przeraźliwie nudna... Jak długo można wracać pamięcią 
wciąż do tych samych spraw? Minął już przeciec rok 1984, 
przebrzmiały jubileuszowe artykuły i toasty... 

Romantyzm, groteska i socrealizm
Dziś nikt zapewne nie podjąłby sine misji, którą próbo-
wali wypełnić dwaj byli dandies. Ttymczasem po kolejnej 
wojnie swiatowej., w okresie pojałtańskim nurt literatury 
świadectwa i sprzeciwu – że podtrzymam tu zapożyczone 
określenie – powrócił w dziewiętnastowieczne wymiary 
problematyki i podobny zespół pojęć i argumentów, zbli-
żony przy wszystkich widocznych różnicach, rytm życie, te 
same dzieląc niepokoje i uprzedzenia. Jej obręczą, stał sic 
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powrót do polonocentryzmu. Lecz łatwo można zauważyć 
że jest to powrót niechciany, wymuszony okolicznościa-
mi, niepewny, zawsze pełen pretensji do rzeczywistości, 
ale tak silnie i powszednie odczuwany jako konieczny, że 
mimo niechęci do fatalnie usytuowanej niziny środkowo-
europejskiej, że poddał ma się geniusz równie niezależny 
jak Gombrowicz. Podobne ograniczenia narzucają sobie 
zarówno literatura emigracyjna, w której przeważa odtąd 
publicystyka i esej, jak i krajowa, zresztą dopiero po wie-
lu latach tolerowania manipulacji kulturą, która znaczące 
efekty artystyczne osiąga jedynie w powieści historycznej 
i pozostającej w tym samym kręgu zainteresowania, pu-
blicystyce. Literatura polska po 1945 roku nie zaczyna się 
od literatury pięknej, potomkowie Beniowskiego z epoki 
pieców i łagrów nie potrzebowali uszlachetniających ich 
dzieje biografów. Opowiadania Tadeusza Borowskiego 
i krótka, wstrząsająca opowieść Melchiora Wańkowicza 
o losach rodziny Korzeniowskich, stały się swoistą pre-
wencyjną terapia chroniące w zasadzie literaturę polską 
przed wzniosłym martyrologicznym kłamstwem, choć 
z czasem znalazło ono grono wcale licznych autorów i wy-
znawców w kręgu kultury dziś nazywanej, niezbyt szczę-
śliwie, kulturą oficjalną. Ci ostatni żerowali nie tylko na 
przemilczaniu imienia głównej ofiary nazizmu niemiec-
kiego – żydostwa polskiego, ale także zepchnięciu w nie-
pamięć męczeństwa Polaków zesłanych w latach 1939-48 
w głąb Rosji, szlakami ich ojców i dziadów.

Młode pokolenie, dorastające po wojnie potrzebowało bo-
hatera, którego mogłoby przeciwstawić niespodziewanie 
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skarlałym czasom i poszukując go niecierpliwie,znala-
zło wreszcie w głównym bohaterze ‘Popiołu i diamentu”, 
wbrew oczywistej antyniepodległościowej wymowie po-
wieści Andrzejewskiego. Cóż z tego, że zewsząd wygląda-
ła małość intencji i tendencyjność postaci, tak wbrew za-
mierzeniom narratora kreowanych na heroiczne. Potrzeba 
było czasu i przełamania wielu barier, by literaccy boha-
terowie „mimo woli” zaczęli być w wyobraźni zbiorowej 
zastopowani antybohaterskimi narratorami relacji Józefa 
Czapskiego, Józefa Herlinga-Grudzińskiego, Aleksandra 
Wata czy równie pod tym względem mało atrakcyjnymi 
postaciami rozchwytywanych dziś przez młodzież w kra-
ju powieści Józefa Mackiewicza. Ich prawda, ale także siła 
artystycznego wyrazu ich relacji, zwycięża po długim, 
męczącym milczeniu atrakcyjne niekiedy fikcje, jawnie 
fałszuje wizje współczesnych dziejów narodu.

Podczas gdy kultura romantyczna jest osobowa, wywie-
dzione z jej historiozofii przeświadczenie katastrofy cy-
wilizacyjnej odartych z postmodernistycznych złudzeń 
jej dyskretnych spadkobierców, Jaworskiego i Witkacego, 
były całkowicie pozbawione tej cechy. Postaci wypełniają-
ce karty ich dramatów i powieści to typy nosicieli cząstek 
tez ogólnych wypowiadanych w groteskowych formach 
wymyślnej, często sztucznej fabulacji. Inaczej mówią, po-
staci są przejrzyste (okr. J.Ziomka), prześwieca przez nie, 
nie licząca sic z prawami gatunku pesymistyczna myśl 
autora,tak jak przeświecać przez ich myśli i postępki win-
no prawdziwe oblicze nowego świata, który miał wkrót-
ce nadejść. Ten świat, nie wymyślony przecież złośliwie 
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a wkrótce zwycięski, skorzystał z podobnych do używa-
nych tak przewidująco przez jego prześmiewców środków 
wyrazu. Groteska została sformalizowana i odarta z ho-
noru, przeobleczono ją w emblematyczny język propagan-
dy aby skutecznie uderzała we „wroga”, odwołuje się do 
jej źródłowej, średniowiecznej funkcji bibliae pauperro-
rumn. Idiotyczna paplanina dawnych bohaterów groteski 
obserwowanych z nieskrywanym obrzydzeniem przez ich 
twórców, zatarła być wypowiadana ze śmiertelną powa-
gą przez nieświadomie wzorowane na ich konstrukcji – 
ideowe kukły. Socrealizm stał się natchnieniem trocin. 
Pierwszą artystyczną realizacją języka dla ubogich miała 
boć wspomniana powieść Andrzejewskiego, choć wkrótce 
znaleźli sic doskonalsi czeladnicy nowego rzemiosła. De-
personalizacja kultury,cel równie prosty jak język, w któ-
rym miał być osiągnięty, wymarzony ideał każdego kolek-
tywisty, był bliski realizacji jak nigdy dotąd.

W tej sytuacji w czasie dyktatu schematu, niedoskonale 
jeszcze spełniająca jego wymagania powieść Andrzejew-
skiego, twór, powiedzmy tak, okresu przejściowego, ze 
swymi dostrzegalnymi wahaniami autora i częściowym 
odwołaniem do romantycznych wzorów myślenia, stała 
się, mimo ich tendencyjnej krytyki miejscem azylu i od-
nośnikiem dla niezależnego myślenia. Wraz z nią, kultu-
ra romantyczna tak silnie związana z ethosem młodzie-
ży akowskiej, dzięki niezbyt chyba przemyślanym przez 
ówczesnego mecenas” wysokonakłdowym wydaniom jej 
klasyki, nigdy potem nie powtórzonym w tej skali, sta-
ła się prawdziwym i istotnym, choć ukrytym źródłem 
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wewnętrznej wolności i nadziei na pełną wolność. Film 
Andrzeja Wajdy zrealizowano na podstawie powieści, 
o której sam autor mówił póiniej bardzo niechętnie, był 
nie apoteozą książki, lecz hołdem złożonym kulturze ro-
mantycznej, ktaóra w tamtych czasach ocalała zarówno 
wątpiących, jak i niezłomnych. To w tamtych czasach, 
w świecie czytelniczym zdominowanym przez radosny 
repertuar i powieść produkcyjną wielu jej potencjalnych 
odbiorców zwróciło się poprzez literaturę romantyczna 
do poezji właśnie, jako szczególnie bliskiej stanowi du-
cha i uczuć, a biegunowo przeciwnej narzucanej, poetyce 
i jej „romantyce” cegły. Odtąd też rytm życia literackie-
go w powojennej Polsce, podobnie jak dawniej, mierzony 
jest jej (tj. poezji) wewnętrznymi przekształceniami i jej 
wrażliwością moralną, ona też przede wszystkim przyno-
si współczesnej kulturze polskiej zasłużoną sławę.

Współczesna literatura emigracyjna odziedziczyła po 
kulturze romantycznej nie tylko uchodcnze progi, i cóż, 
„potępieńczee swary”, i nie tylko poczucie niezależności 
budowane na bardzo indywidualistycznym poczuciu de-
mokracji i wolności ducha. Odziedziczyła także obowiąz-
ki świadczenia o najbliższej przeszłości i skrepowaniu, 
zniewoleniu ojczyzny. Jednym z nich był także i pozosta-
nie mimi podziemnej aktywności wydawniczej w kraju 
obowiązek dopełniania prawdy o losach współczesnych 
Beniowskich, choć pierwszym dziś etapem prześlado-
wań jest swojski Mokotów. Jest to zadanie tym bardziej 
ważne, że chociaż wydano wiele relacji, sięgających już 
lat najbliźszych, emigracja nie zdobyła się jak dotąd na 
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historyka tej części dziejów tej miary przynajmniej co 
Agaton Giller, a trudno uznać za tego typu pracę niekom-
pletną i mającą charakter relacji z relacji, książkę Henry-
ka Siewierskiego „Spotkanie narodów”. Kultura polska na 
wygnaniu, obok zrozumiałej i niesłychanie ważnej roli 
służebnej wobec kraju, winna więc także pracować nad 
własną samoświadomością i rozpoznawaniem własnych, 
liczących się niezadługo już dwieście lat, tradycji. Zna-
ne, często znakomite prace emigracyjnych historyków 
nie zajmują się tą problematyką, chociaż wynikły między 
innymi z tego powodu stan częściowego rozproszenia jej 
świadectw nie pozwala tego stwierdzić z całą pewno-
ścią. Podjęty tu problem wątku świadectwa i ostrzeżeń 
przed niebezpieczeństwem totalitarnych przekształceń 
cywilizacji, dla którego ilustracji posłużyły nie bliskie 
przecież sobie, lecz równie zbywane milczeniem: pol-
ska literatura syberyjska i twórczość elitarnego artysty, 
Romana Jaworskiego, może wskazywać, że czasami, gdy 
zastanawiamy się nad losami Polski i Polaków wystarczy 
się ponownie obejrzeć – wstecz. Utarte szlaki prowadzą 
zazwyczaj do utartych wniosków. Rozważane setny raz 
te same problemy po raz setny odnawiają też dawne spo-
ry w niezmienionej w zasadzie postaci (por. spór wokół 
Myśli staroświeckiego Polaka Piotra Wierzbickiego), choć. 
to nie polityka bynajmniej, jakby wskazywał na to przy-
toczony przykład, jest najbardziej takim stanem rzeczy 
zagrożona, lecz kultura i to w sferze najbardziej podat-
nej na dynamiczne zmiany, w sferze pamięci społecznej. 
Dyskusja nad przeszłością lub odwołanie do jej wątków, 
zagrożone systematycznie ponawianymi próbami mani-
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pulacji z jednej strony, nie powinny ulegać schematyzacji 
i ograniczeniom problemowym z drugiej. Nieprzebrane 
bogactwo przeszłości winno nam dawać nadzieje, że zwy-
czaj podobnego postępowania nigdy tak naprawdę się nie 
utrwali a historia naszej kultury pozostanie, jak dawniej, 
terenem stałej, twórczej eksploracji i wiąż „nowych”, nie-
spodziewanych odkryć. Wspominana już wcześniej praca 
Ryszarda Przybylskiego o klasycyzmie polskim, publika-
cja Wojciecha Karpińskiego czy budowanie Niepodległej” 
Wojciecha Giełżyńskiego, by poprzestać na kilku przykła-
dach, zdają się te nadzieje wzmacniać. Pamiętniki i re-
lacje Sybiraków przypominają jeden z nurtów literatury 
polskiej konsekwentnie dotąd w opracowaniach jej histo-
rii pomijany, nie ujęty nawet w tak podstawowej i okre-
ślonej wyraźnie w swym charakterze pracy jak Literatura 
polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utra-
cie nlepodłegłości (Warszawa 1922) Bronisława Chlebow-
skieao, w której znaleźć można jedynie wzmiankę o Ewie 
Felińskiej. Przypomnienie Romana Jaworskiego jest na-
tomiast nie tyle przypomnieniem autora (kilka lat ternu 
wznowione zostały jego „Historie maniaków) ile ciekawej 
powieści, w której groteskowa wizja cywilizacji podpo-
rządkowana został filozoficznym obsesjom autora, a któ-
rej zapewne zawdzięczamy w dużym stopniu powstanie, 
opartej na podobnym pomyśle i podstawowym zabiegu 
konstrukcyjnym, powieści Witkacego.

Ostatni
Zygmunt Krsiński w swym proroczym poemacie „Ostat-
ni` przedstawia wstrząsający w owym tragizmie postać 
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powstańca-patrioty, który mimo upadku caratu i odzy-
skania niepodległości przez Polskę, przebywa samot-
ny i zapomniany w wiezieniu położonym w głębi Rosji. 
Wiezień wie, że Świat wokół, za murami, oddycha już 
wolnością, gdy on sam pozostaje w ciemnej celi bezsil-
ny, uwieziony na zawsze i na zawsze pogrążmy w roz-
paczy:

Pytają moi: Czy męczą się jacy
W tych marach czarnych skazani Polacy
Za to, że niegdyś im polska ich wiara
Nie dozwoliła uczcić Boga-Cara?
A głos Śród ludu jakiś odpowiada:
‘Tu jęczy tylko sprośny mord i zdrada!
Innych tam więźniów nie ma, jedno tacy,
Co matkę – ojca zabili lub brata!
Kłamstwo! och! kłamstwo – nie wierzcie, rodacy!
O! ja czekałem na was wieków tyle! 
Męczarnie wszystkim sprostało me życie! 
I pękł nad ziemią hart moskiewskiej stali! 
I wieki przeszły – i wy nadjechali 
I wy tak blisko – a mnie nie słyszycie! 
Jam ojca – matki nie zabił – ni brata! 
Jam nie kat żaden – jam wróg był Wszechkata! 
[...]
O Boże, Boże!
Znów tam po Śniegu szorują kopyta – 
Coraz to ciszej śnieg szumi, lód zgrzyta 
Odgłos tętentów głuszeje w oddali – 
Nic już nie słychać – już mnie odjechali!

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy
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W 1945 roku Europa świętowała zwycięstw nad totalitary-
zmem, cieszyła sic nadzieją na lepsze jutro. Z Litwy, Ukra-
iny, Czechosłowacji, Węgier i Polski, z serca Europy pa-
trzyli na radujący sic świat – Ostatni. zapomniany Milion 
Europy, patrzący z „domu niewoli”. Prolog tego rozdziału 
historii, który mógłby nosić tytuł nihil novi, nastąpił we 
wrześniu 1939. Te prehistorie dziejów drugiej połowy 
XX wieku utrwalili tragiczni potomkowie Beniowskiego: 
Czapski, Herling-Grudziński, Krakowiecki, Wat z autorów 
już wspomnianych a także wielu innych, Swianiewicz, 
Wielhorski, Gancewicz, Grubiński czy Wasilewska. Należy 
się im dobrze przyjrzeć, także z perspektywy tych bole-
snych, wstrząsających relacji, choć na ich katach niewiele 
można znaleźć zmagań owych potęg zmieniających z dnia 
na dzień losy całych narodów, wiele natomiast przykła-
dów nieludzkich cierpień i tragicznych losów podległych 
ich odziaływaniom jednostek. Gorączkowe słowa wspo-
mnień zesłańców, wiezniów i łagierników, podobnie jak 
świadectwa poprzednich pokoleń chcą być przede wszyst-
kim ostrzeżeniem, ale odwołują się także do naszej, na-
rodowej pamieci. Aby w niej pozostać, winny pozostać 
także w literaturze, gdyż tam wyznaczyli im wysokie 
miejsce romantycy, aby pozostać w literaturze winny być 
wydawane, wznawiane i opracowywane – czyli czytane. 
Odwołajmy sic jeszcze raz do słów Agatona Gillera z cyto-
wanej już przedmowy do Opisania...:

Wielkiego zajęcia jest zbierania pamiątek i śladów 
działalności Polaków po całym świecie rozproszo-
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nych, zebranie to potrzebne jest do naszej historii 
z obecnych czasów. Ono zaświadczy o ile wierni jeste-
śmy naszemu powołaniu i o ile przynosimy pożytku 
ludzkości.

Można zrozumieć ukrytą niecierpliwość narratorów, gdy 
wiąż jeszcze słychać przekleństwa i cichy, zamierający 
płacz zapomnianego bohatera poematu Z. Krasińskiego

marzec 1986

Rafał Grupiński, Świadkowie i prorocy
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Paul Celan 

***

Daremnie malujesz serca na szybie:
książę ciszy
werbuje na dziedzińcu zamkowym najemnych żołnierzy,
wciąga na drzewce swój sztandar – liść, błękitniejący je-
sienią,
wydaje swej armii źdźbła melancholii i kwiaty czasu;
wyrusza, z ptakami we włosach, żeby wbijać miecze.

Daremnie malujesz serce na szybie: jest jeden Bóg pośród 
hufca,
spowity w płaszcz, który dopiero co, nocą, z twych ramion 
się zsunął na schody, 
dopiero co stanął zamek w płomieniach, gdy jeszcze jak 
ludzie mówiłeś: Ukochana.. 
On nie zna płaszcza, i nie on wzywał gwiazdę, zstępując 
za każdym liściem,
         
co chybocząc się, spadał.
„O, źdźbła”, zdawało się słyszał, „O, kwiecie czasu”.
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Piasek z urn

Zielony od pleśni jest dom zapomnienia 
Przed każdą powiewającą bramą świeci niebiesko twój 
ścięty grajek. 
Biję dla ciebie w bęben z mchu i gorzkich włosów łona. 
Ropiejącym palcem u nogi rysuję w piasku twoją brew.
Rysuję ją dłuższą niż była, i czerwień twych warg. 
Ty napełniasz te urny i karmisz swe serce.

W podróży

Jest godzina, która z prochu tworzy twój orszak, 
z twojego domu; w Paryżu ofiarny ołtarz twych rąk,
 z twoich czarnych oczu najczarniejsze oczy.

Jest zagroda, w której czeka zaprząg na twoje serce.
Twe włosy chciałyby powiewać, gdy jedziesz – nie wolno 
im tego.
Ci, którzy zostają i kiwają ci ręką – o tym nie wiedzą.

W Egipcie 

Powinieneś powiedzieć do oka tej obcej: 
Niech stanie się woda.
Powinieneś szukać w jej oku tych, 
które widziałeś w wodzie.
Powinieneś wywołać je z wody: Ruth! Noemi! Miriam!
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Powinieneś je stroić, gdy leżysz przy obcej.
Powinieneś je stroić chmurą włosów tej obcej.
Powinieneś powiedzieć do Ruth, Noemi i Miriam:
Patrzcie, śpię przy was!
Powinieneś stroić najpiękniej tę obcą przy tobie.
Powinieneś ją stroić bólem o Ruth, o Miriam, o Noemi.
Powinieneś powiedzieć do obcej:
Patrz, spałem przy nich!

***

Jestem sam, wstawiam kwiaty popiołu
do wazonu, pełnego dojrzałej czerni. Usta siostry, 
wymawiacie słowo, tyjące nadal przed oknami 
i bezgłośnie wspina się po mnie to, co śniłem.

W korytarzu przekwitłej godziny
zbieram żywice dla późnego ptaka:
ptak niesie piórko w żywej czerwieni swego pierza 
i z lodu ziarenkiem w dziobie przechodzi przez lato

***

Oczy:
błyszczące od deszczu, który lunął,
gdy Bóg rozkazał mi pić.

Oczy:
złoto, które wyliczyła mi na rękę noc, 
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gdy zrywałem pokrzywy
i karczowałem cienie wyroków.

Oczy:
wieczór, co zapłonął nade mną, gdy rozwarłem bramę –
i przezimowawszy w lodach mych skroni 
pogalopował przez chwile wieczności.

Martwa natura

Świeca przy świecy, płomyk przy 
płomyku, cień przy cieniu.
A tu, niżej: oko,
pojedyncze i zamknięte
ocienia rzęsami te późną godzinę, co zapadła 
bez wieczoru.

Tu, bliżej, obcość, której jesteś gościem:
bezświatły oset,
jakim ciemność z oddali,
obdarza to, co jest pokrewne,
by pamiętało o niej.
I jeszcze, zaginione w głuchocie 
usta,
skamieniała i zacięte w kamieniu, 
wezwane przez morze,
które toczy swoje lody, lata.

Paul Celan, Wiersze
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Którykolwiek podnosisz kamień

Którykolwiek podnosisz kamień -
odsłaniasz – 
to, co chronią kamienie:
nagie
splata się znów.

Którekolwiek obalasz drzewo -
wznosisz
leże, na którym
znowu tłoczą się dusze
jak gdyby nie drżał
również ten
eon.
Którekolwiek wymawiasz słowo – 
dziękujesz
w milczeniu.

Syberyjsko

Łuki modlitw – ty
ich nie odmawiasz, myślisz, 
one były, twoje.

Kruczy łabędź wisiał
pod wczesnymi gwiazdami:
z wytartą szczeliną między powiekami
stała twarz – również w tym
cieniu.
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Mała, leżąca
w lodowatym wietrze
łupina
z twoim
białym krzemieniem w ustach:

mnie też
stoi w gardle kamień
o barwach tysiącleci, kamień serca,
mnie też
osadza się śniedź
na wardze.

Tędy, przez pole gruzu,
przez morze turzycy
prowadzi dzisiaj nasza 
droga – z brązu.
Tu leżę i mówię do ciebie 
odartym ze skóry
palcem.

Przełożył: Ryszard Krynicki

Od tłumacza: Wiersze: Daremnie malujesz serca na szybie, Piasek z urn,  
W podróży pochodzą z pierwszego tomu wierszy Paula Celana pt. Der Sand 
aus den Urnen (Piasek z urn), który ukazał się w 1948 roku w Wiedniu  
w nakładzie 500 egzemplarzy. Celan wycofał go ze względu na błędy dru-
karskie i opublikował ponownie w 1952 roku w nowej wersji zatytułowanej 
Mohn und Gedchtnis (Mak i pamięć). Z niej to pochodzą wiersze: W Egipcie, 
Jestem sam i Oczy. Martwa natura oraz Którykolwiek podnosisz kamień znaj-
dują się w tomie Von Schwelle zu Schwelle (Z progu na próg, 1955) a Syberyj-
sko – w zadedykowanym pamięci Osipa Mandelsztama tomie Die Niemands- 
rose (Róża niczyja, 1963).

Paul Celan, Wiersze
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Szosza
Izaak Bashevis Singer 

Niniejesze fragmenty pochodzą z powieści Isaaka Ba-
skevisa Singera Szosa, wydanej przez Fawcett Crest, New 
York 1984. Jest to drugie wydanie książki, które swój pier-
wodruk miała w Jewish Daily Forward w 1974 pt. Soul Ex-
peditions. Tłumacz pragnie w tym miejscu podziękować 
Panu Julianowi Stryjkowskiemu za jego pomoc i dobre 
słowo.

Zanim pożegnaliśmy się z Samem i Betty, była już północ. 
Betty ściskając moją rękę nachyliła się i poczułem woń al-
koholu zmieszanego z tytonim. Betty zjadła niewiele, ale 
opróżniła kilka szklanek koniaku. Do Bristolu, tam za-
trzemyliśmy się z Samem, pojechała taksówką. Feiteizohn 
Wynajmował pokój na Długiej, ale odprowadził mnie do 
Nowelipek, gdzie mieszkała Dora Stolnitz. Wiedział o mo-
ich romansach. Rzadko kładł sic do łóżka przed drugą.
Wziął mnie pod rękę i powiedział – Wpadłeś na pewno 
Betty w oko, mój chłopcze
– a jakże! Jeżeli ta twoja sztuka ma coś z tym wspólne-
go, udało ci się. Sam Dreinen jest nadziany, a poza tym 
ma fioła na punkcie Betty. Wyciągaj swój rekopis i wpakuj 
w niego tyle miłości i seksu ile się zmieści.
– Ja nie chce, żeby to był knot.
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– Nie bądź osioł. Teatr to knot z definicji. Nie na czegoś 
takiego jak doskonała sztuka teatralna. Literatura musi 
składać sic ze słów, tak jak muzyka z dźwięków. W mo-
mencie, gdy odgrywasz słowa na scenie czy nawet recytu-
jesz je – stają się one towarem używanym.
– Publiczność nie przyjdzie.
– Ależ przyjdą, przyjdą. Taki facet jak Sam Dreiman nie 
będzie się zastanawiał nad przekupieniem krytyków. 
Może i nawet przekupi publiczność. Najważniejsze, byś się 
nie bał. Dziś Żydzi lubią trzy rzeczy – seks, Tor i rewolucje 
– a wszystko to przemieszane razem. Daj im to, a wyniosą 
cie pod niebo. Masz może złotówkę?
– Dwie.
– No proszę, już zachowujesz się jak milioner. Co sądzisz 
o Betty?
– Zdaje się, że cierpi na manię prześladowczą.
– I do tego pewnie jest marną aktorką. Ostatnio dziwne 
rzeczy chodzą mi po głowie. Dziś rozmawialiśmy o dybu-
kach, a dybuk zawładnął moją duszą. On każe mi założyć 
instytut czystego hedonizmu.
– Czy życie samo w sobie nie jest takim instytutem?
– I tak i nie. Zgadza sic, wszyscy ludzie są hedonistami. Od 
kołyski aż po grób człowiek myśli wyłącznie o przyjemno-
ściach. Czego pobożni oczekują? Przyjemności w kolejnym 
życiu. A czego obcą asceci? Przyjemności duchowej lub 
jakiejkolwiek innej. Ja ide nawet dalej. Dla mnie przyjem-
ność obejmuje nie tylko życie, ale cały wszechświat. Spi-
noza mówi, że człowiekowi znane są dwa atrybuty Boga – 
myśl i rozciągłość. Ja twierdzę, te Bóg jest przyjemnością. 
Jeśli bowiem przyjemność jest boskim atrybutem, musi się 
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ona składać z nieskończonych modułów. A to znaczyłoby, 
że istnieje niezliczone mnóstwo nieznanych nam przyjen-
ności, które zostaną odkryte. Oczywiście, jeśli okaże sie, 
że atrybutem Boga jest zło – biada nam. A może, mimo 
wszystko, nie jest tak wszechmogący i potrzebuje naszej 
współpracy? Mój dybuk powiada mi, że skoro ny wszyscy 
jesteśmy Jego częścią i skoro człowiek jest najwiekszym 
egotykiem miedzy wszystkimi istotami- Spinoza twierdzi, 
że miłość człowieka do samego siebie jest miłością boską – 
poszukiwanie przyjemności jest jedynym celem człowieka. 
Jeśli tu mu mu się nie uda, nie uda mu się w niczym innym.
– Czyżby twój dybuk nie wiedział, że człowiekowi już się 
nie udało? Czyżby Wielka Wojna nie była tego wystarcza-
jącymdowodem1?
– To może być dowód dla mnie, ale nie dla mojego dybu-
ka. On powiada mi, że Bóg cierpi na pewien rodzaj boskiej 
amnezji, która sprawiła, ze zagubił on cel tworzenia. Dy-
buk podejrzewa, że Bóg próbował zrobić zbyt wiele w zbyt 
krótkiej wieczności. On utracił zarówno swoje zasady jak 
i panowanie nad światem, i bardzo potrzebuje pomocy
– Tak naprawdę, to ty żartujesz.
– Oczywiście, te żartuję, ale w jakiś głupi sposób jestem 
również et poważny. Wydaje mi się, że Bóg jest bardzo 
chory – oszołomiony swoimi galaktykami i wielością 
praw, które stworzył, nie wie już do czego zmierzał na 
początku. Czasami zaglądam do moich zapisków i odkry-
wam, że zaczynałem jakąś prace, która później okazywała 
się być czymś zupełnie przeciwnym w stosunku do tego 
co zamierzałem. Skoro sądzi się, że myśmy zostali stwo-

1	 I	Wojna	Światowa.
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rzeni na Jego podobieństwo, dlaczego taka rzecz nie mia-
łyby się Jemu zdarzyć?
– I wobec tego ty zamierzasz odświeżyć Jemu pamięć? 
Czy to jest temat twego następnego artykułu?
– Mógłby być, ale ci idiotyczni wydawcy nic ode mnie nie 
wezmą. Ostatnio wszystko mi odesłali. Nie zadają sobie 
nawet tyle trudu, by czytać te rzeczy. No właśnie, twoją 
pamięć trzeba również odświeżyć. Obiecałeś mi dwa złote.
– Rzeczywiście.
– Dzięki. Proszę, nie śmiej się ze mnie. Po pierwsze, ten 
stuknięty Kern pozwolił mi za dużo wypić. Po drugie, po 
północy wypuszczam z głowy to co mi w niej pozostało. 
Nie jestem odpowiedzialny za to co mamrocze, ani na-
wet za to co myślę. Ponieważ nie mogę spać, muszę śnić 
z otwartymi oczami. Może On tak jak ja cierpi na bez-
senność. Właściwie, Dobre Księgi mówią, że On ani nie 
drzemie, ani nie śpi, ale dogląda dzieci Izraela. Co za stróż 
z niego! Dobranoc.
– Dobranoc. Było mi bardzo miło. Dziękuję.
– Spróbuj napisać tego knota. Straciłem szacunek dla 
wszystkiego, ale zdecydowanie wielbię pieniądze. Jeśli 
kiedyś powrócimy do bałwochwalstwa, bank będzie moją 
świątynią. Tak jest.
Na Nowolipkach Feitelzohn wyciągnął do mnie przyjaźnie 
rękę i odszedł w kierunku domu. Zadzwoniłem do bra-
my i wpuścił mnie dozorca. Wszystkie okna wychodzą-
ce na podwórze, oprócz jednego na piętrze, były ciemne. 
Spędzenie tej nocy w domu Dory było dla mnie zarówno 
niebezpieczeństwem (przecież mogli wpaść do mieszka-
nia i znaleźć tam nielegalną literatura) jak i poniżeniem 

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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(zerwaliśmy jakiś czas temu). Ona właśnie miała się szmu-
glować do Rosji, by odbyć tam kurs propagandy. Mimo, że 
zaprzeczała temu gorąco, w rzeczywistości prawie każdy 
komunista, który przekroczył granice Polski był areszto-
wany przez Sowietów i oskarżony o szpiegostwo, sabotaż 
i trockizm. Kilkakrotnie ostrzegałem ją, że taka wycieczka 
jest pewnym samobójstwem, ale ona mówiła – Ci, którzy 
zostali aresztowani – zasłużyli sobie na to. Faszyści i wszy-
scy pozostali kapitalistyczni lokaje powinni być zlikwido-
wani; im szybciej, tym lepiej.
– Czy Hertzke Goldszlag była faszystką? Czy Berel Gutt-
man był faszystą? Czy twoja przyjaciółka Irka były fa-
szystką? – nalegałem.
– Niewinni ludzie nie są wiezieni w Związku Sowieckim! 
Tak dzieje sio w Warszawie, Rzymie i Nowym Jorku.
Żadne fakty czy argumenty nie potrafiły jej przekonać. 
Hipnotyzowała innych i sama była zauroczona. Potrafiłem 
wyobrazić sobie jak przekracza granice w Nieświeżu, pada 
na kolana, by ucałować ziemie kraju socjalizmu, a wkrót-
ce potem czerwoni strażnicy wloką ją do więzienia. Tam 
siedzi obok kubła z pomyjami między dziesiątkami takich 
jak ona sama – głodna i spragniona – i pyta siebie – Czy 
to możliwe? Jakiego dopuściłam się przestępstwa? Ja, któ-
ra oddałam swoje najlepsze lata ideom socjalizmu?
Szedłem wolno. Przysięgałem sobie uroczyście, że nigdy 
już tu nie wrócą, potrzebowałem jednak jej ciała. Wie-
działem, że wkrótce rozstaniemy się na zawsze. Może 
i ona sama dręczyła się wątpliwościami. Przecież nawet 
najbardziej pobożni doświadczają od czasu do czasu he-
retyckich myśli. Zatrzymałem się na chwile na ciemnych 
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schodach i zacząłem sio zastanawiać. Co będzie, jeśli zo-
stane aresztowany z nią tej nocy? Jakiego rodzaju uspra-
wiedliwianie mógłbym sobie zaproponować? Dlaczego, 
zgodnie z przysłowiem,wlazłem ze zdrową głową do łóż-
ka chorego? Czy powinienem spróbować przerobić moją 
sztukę, tak by zadowalała ona kaprysy Betty Słonim? 
A czego właściwie chciał Feitelzohn? Dziwne, ale w cza-
sie ostatnich kilku miesięcy ciągle słyszałem w Klubie Li-
teratów, że ktoś właśnie organizował orgie. W klubie był 
taki stół, którzy młodzi pisarze nazwali „Stołem Impo-
tenta”. Każdego wieczoru po teatrze czy kinie starsi pi-
sarze – klasycy, edytorzy gazet, starzy dziennikarze i ich 
damy zbierali się tam, by dyskutować o polityce, o ten-
tach Żydowskich i o erotyzmie, który stał się modny wraz 
z Freudem i seksualnymi wstrząsami w Rosji, Niemczech 
i w całym świecie zachodnim. Pewien sławny aktor, Fritz 
Bander, przyjechał do Polski z Niemiec. Naziści i gazety 
konserwatywne prowadziły kampanie przeciwko Bande-
rowi, zarzucając mu zaśmiecanie niemieckiego (nazywali 
to „Moiszelowaniem”), obrażenie Ledendorffa i uwiedze-
nie młodej niemieckiej arystokratki i doprowadzenie jej do 
samobójstwa2. Chciał odpokutować i powrócić do żydow-
skiego teatru. Przywiózł ze sobą swoją chrześcijańską ob-
lubienicę Gretel, żonę niemieckiego reżysera filmowego. 
Jej mąż wyznał kiedyś Bandera na pojedynek i przestra-
szył go strzelbą. Teraz Bander siadywał każdego wieczora 
ze swoją miłą przy Stole Impotenta i opowiadał dowcipy 
po żydowsku z akcentem galicyjskim. W Berlinie był zna-
ny ze swe seksualnej potencji. W Romanisches Cafe na 

2	 Bander,	galicyjski	Żyd,	wpadł	w	taką	wściekłość	z	powodu	tych	ataków,	jak	również	 
z	powodu	kiepskich	recenzji,	że	wyjechał	z	Berlina	do	Warszawy.

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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Grenadierstrasse opowiadano przedziwne historie na tent 
jego przygód. Żartowano w warszawskim Klubie Litera-
tów, że przechwałki Bandera podziałały na ambicję sta-
rego, chorego Pisarza Roshbauma, który zapragnął zostać 
kolejnym Casanową.
Zanim zapukałem do drzwi. Dory, przystanąłem, by po-
słuchać co dzieje się w środku. A może spotkanie Okręgo-
wego Komitetu właśnie się tam odbywa? A może policja 
właśnie dokonuje przeszukania? W tym skompromitowa-
nym mieszkaniu wszystko było możliwe. Ale nie, było zu-
pełnie cicho. Zapukałem 3 razy – był to nasz umówiony 
sygnał i czekałem. Wkrótce usłyszałem kroki. Nigdy nie 
dowiedziałem się dlaczego nie było w tym mieszkaniu te-
lefonu, ale domyślałem się, że to przez policję, która mo-
głaby wówczas założyć podsłuch.
Dora była niska, szeroka w biodrach i miała olbrzymie 
piersi. Miała zakrzywiony nos. Jej duże, trzepoczące oczy 
były jej jedyną atrakcyjną cechą. W jej wzroku mieszała 
się przebiegłość razem z powagą kogoś, kto przyjął na sie-
bie misję wybawienia ludzkości. Teraz stała w drzwiach 
w swojej koszuli nocnej z papierosem wetkniętym pomię-
dzy wargi.
– Myślałam, że wyjechałeś z Warszawy – powiedziała.
– Dokąd? Bez pożegnania?
– Nie zdziwiłoby mnie to.
[...] Dokładnie o trzeciej przyszedłem do Chaimla, który 
mieszkał na Złotej. By tam dotrzeć szedłem ulicą Zelazną, 
do skrzyżowania Twardej i Złotej a następnie skręciłem 
w lewo. Na Złotej prawie zawsze było pusto – była to uli-
ca, przy której stały jedynie domy mieszkalne, nie było 
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tam żadnych sklepów. Większość mieszkańców to ludzie 
zamożni, którzy nie mieli wiele dzieci, często już mia-
ły one własne rodziny. Budynek pięciopiętrowy, w któ-
rym mieszkał Chaimi był ciemno-szary i miał balkony, 
wspierane przez rzeźby postaci mitologicznych. Należa-
ło zadzwonić, by dostać się do środka. Schody były mar-
murowe, choć zniszczone, a na każdym półpiętrze stała 
spluwaczka. Przez okno na półpiętrze można było zoba-
czyć kwadratowe podwórko, mały kubeł na śmieci, na któ-
rym leżał śnieg i mały ogródek, w którym oblodzone gałę-
zie drzew odbijały kolory tęczy. Drzwi otworzyła mi Celia. 
Marianna, jej służąca, poszła odwiedzić swoją siostrę, jak 
mi wyjaśniła Celia. Zaprosiła mnie do środka. Mieszkanie 
było tak czyste, że aż lśniło. W jadalni stał nakryty stół. 
Olbrzymie to pomieszczenie pełne porcelany połyskiwało 
również srebrem i kryształami. Portrety mężczyzn z si-
wymi brodami i kobiet w perukach przystrojonych biżu-
terią wisiały na ścianach.
Celia powiedziała – Przygotowałam twoje ulubione danie 
– barszcz z ziemniakami i klopsy.
Wskazała mi miejsce Chaimla, u szczytu stołu. Sądząc 
po tym jak rozmawiała ze mną przez telefon, oczekiwa-
łem pocałunków i jakiejś fizycznej intymności, gdy tylko 
wszedłem jej zachowanie mówiło mi, że nie była w odpo-
wiednim nastroju do takich rzeczy. Była chłodna. Siedzie-
liśmy naprzeciw siebie w dużej odległości. Celia podała 
do stołu. Podejrzewałem, że odesłała służąca tak, byśmy 
mogli być sami. spacer na zimnym powietrzu zapstrzył 
mój apetyt, jadłem więc dużo. Celia spytała o moją sztukę. 
Gdy opowiadałem o niej, zauważyłem, że wprowadziłem 
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nieoczekiwane zmiany. To był magiczny temat – tak jak 
Tora, moja sztuka miała siedemdziesiąt różnych twarzy.
Celia spytała – Gd znajdziesz aktorów do takiej sztuki? 
A co z reżyserem?Jeśli to nie będzie zrobione tak jak mó-
wisz, może się okazać po prostu okropnie prostackie. Nasi 
żydowscy aktorzy w Warszawie nie mają zbyt dużej klasy. 
sam o tym dobrze wiesz. Nie widziałam jeszcze nic warto-
ściowego na warszawskiej scenie.
– Sam obawiam się, że wpadłem w pułapkę.
– Nie, pod warunkiem, że nie oddasz im swojej sztuki, do-
póki nie będziesz z niej całkowicie zadowolony. Taka jest 
moja rada..
– Sam Dreiman ma właśnie wynająć teatr z zespołem.
– Nie pozwól mu na to. Z tego co mówi Moryc to zwykły 
facet – kiedyś był cieślą. Jeśli całość nie wyjdzie, to ucierpi 
twoja reputacją.
Nie była to ta sama Celia, którą widywałem w czasie mo-
ich poprzednich wizyti. Powoli przyzwyczajałem się jed-
nak d gwałtownych zmian zarówno u siebie jak i u innych. 
Współczesny człowiek może wstydzić się emocji, jest jed-
nak uczciwy i pełen temperamentu. Raz wybucha miło-
ścią a kiedy indziej jest zimny jak lód; potrafi być bliski 
a już w następnej chwili jest oschły i daleki. Przestałem 
się już dziwić tym tajemniczym zmianom. W zasadzie 
często wydawało mi się, że posiadam umiejiętność bez-
wiednego hipnotyzowania tych, z którymi jestem w kon-
takcie, że umiem narzucać im własny nastrój.
Po obiedzie Celia zaprosiła mnie do saloniku na likier wi-
śniowy. i ciasteczka. Na ścianach wisiały obrazy żydow-
skich malarzy – Libermnnna, Minkowskiego, Glicensteina, 



133

Chagalla, Rybaka, Rubinlichta, Barleviego. W szklanym 
sekretarzyku wystawione były żydowskie pamiątki: pusz-
ki z wonnościami3, złocony kielich do błogosławieństwa 
wina, lampki chanukowe, talerz paschalny, z rączką 
z masy perłowej, iluminwany kontrakt małżeński4, jad5 
i korona na zwoje Tory. Było mi trudno zgodzić się z tym, 
że ta intensywna żydowskość jest jedynie dekoracją a jej 
istota dawno już została zagubiona dla wielu z nas.
Przez chwile dyskutowaliśmy o malarstwie – o kubizmie, 
futuryzmie i ekspresjonizmie. Celia niedawno była na wy-
stawie sztuki współczesnej, która całkowicie ją rozczaro-
wała. W jaki sposób kwadratowa głowa i nos jak trapez 
miały mówić o człowieku i jego dylematach? Cóż mogły 
nam powiedzieć ostre kolory, które nie miały w sobie ani 
harmonii, ani odniesienia do rzeczywistości? Jeśli cho-
dzi o literaturę, Celia czytała Gottfrieda Henna, Trackla, 
Daublera i tłumaczenia współczesnych poetów amery-
kańskich i francuskich. Nie poruszali jej – wszystkim im 
zależy jedynie na wywołaniu zaskoczenia i szoku – mówi-
ła. – A my tak łatwo stajemy się na to odporni.
Zaczęła mi się przyglądać figlarnie. Zdaje się, że ona, po-
dobnie jak i ja, zastanawiała się, dlaczego zachowujemy 
się w taki konwencjonalny sposób. Powiedziała – Jestem 
pewna, że jesteś zakochany w tej Betti. Opowiedz mi o niej.
– Co tu jest do opowiadania? Ona chce tego samego, co 
wszyscy – zaznać trochę przyjemności, zanim znikniemy 
na zawsze.

3	 Balsaninka,	szmekier	(hebr.	bessamim)	–	ażurowe	naczyńko	zawierające	wonne	zioła,	nad	
którymi	odprawia	się	modlitwy	w	sabat.

4 Ketuhba.
5 Jad	–	rączka,	wskazówka	używana	przy	czytaniu	Rodałów	(Tory)	tak,	by	nie	dotykać	

pergaminu	palcem.
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– Co nazywasz przyjemnością? Sypianie, za przeprosze-
niem, z siedemdziesięcioletnim cieślą?
– To zapłata za inne przyjemności, którymi jest obdaro-
wywana.
– Jakie na przykład? Znam kobiety, które oddałyby 
wszystko, by móc grać na scenie. Wydaje mi się, że to 
dziwna pasja. Cóż, pisanie książek to coś, co naprawdę 
chciałabym robić, ale już dawno uświadomiłam sobie, że 
nie mam do tego talentu. Dlatego też tak bardzo podzi-
wiam pisarzy.
– Kim są pisarze? Takimi samymi zabawiaczami jak ma-
gicy. Właściwie kogoś, kto potrafi utrzymać beczkę na 
swych stopach podziwiam bardziej, niż poetów.
– Ach, nie wierze tobie. Grasz cynika, ale tak naprawdę 
jesteś poważnym, młodym człowiekiem. Czasami wydaje 
mi się, że umiem cię przejrzeć.
– I co widzisz?
– To, że ciągle jesteś znudzony. Wszyscy ludzie, może 
z wyjątkiem Moryca Feitelzohna, nudzą cię. On jest taki 
sam jak ty. Nigdzie nie umie znaleźć sobie miejsca. Chce 
być filozofem, ale właściwie jest artystą. Jest dzieckim, 
które psuje wszystkie swoje zabawki, a potem płacze 
i chce mieć je wszystkie naprawione. Chociaż ja nie je-
stem artystką, cierpię na te samą chorobę. Moglibyśmy 
przeżywać wspaniałą miłość, ale on nie chce tego. Opo-
wiada mi jak zabawia się ze służącymi. Bez przerwy ob-
lewa mnie zimną wodą, a jest jej tyle, że gasi ona najgo-
rętszy ogień. Musisz mi obiecać, że nie powtórzysz jemu 
tych slów. On z premedytacja popycha mnie w Twoje ra-
miona, a robi tak z powodu swojej nienormalności Jego 
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gra polega na rozpalaniu kobiety, a następnie na pozo-
stawianiu jej samej sobie. Ale ma również serce i boli go 
to gdy widzi, że jego bliskim dzieje się krzywda. Jest rów-
nież chorobliwie ciekawy. Chce próbować wszystkiego. 
Obawia się, że gdzieś może istnieć taka emocja, której on 
nie zakosztował.
– Chce założyć szkołę hedonizmu.
– Głupie gadanie. Od lat słyszę o orgiach, Ale jakoś jestem 
pewna, te nie dostarczają one żadnej satysfakcji. Są dobrą 
zabawą dla 15 letnich chłoptysiów i prostytutek, ale nie 
dla dojrzałych ludzi. Trzeba być albo pijanym albo szalo-
nym, by brać w nich udział. W Paryżu turyści mogą za 5 
franków oglądać akty perwersji. Tych kilku pisarzy, którzy 
bełkoczą o tym w Klubie Literatów to starzy i chorzy lu-
dzie. Ledwie stoją na własnych nogach.
Milczeliśmy przez chwile. Następnie Celia zapytała – A co 
z twoją narzeczoną komunistką? Czy już wyjechała do 
kraju Stalina?
– O niej wiesz również?
– Moryc mówi o tobie bez przerwy.
– Ma wyjechać w najbliższych dniach. Między nami 
wszystko skończone.
– Jak ty kończysz swoje sprawy? Ja nigdy niczego nie 
umiałam zakończyć. Słyszałam, że masz wreszcie miły 
pokój?
– Tak, za pieniądze Sacra Dreimana.
– Czy ma balkon?
– Nie, nie ma balkonu.
– Kiedyś powiedziałeś mi, że lubisz balkony.
– Nie można mieć wszystkiego.

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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– Czasami myślę, że ludzie niczego nie otrzymują po pro-
stu dlatego, że nie mają dość odwagi, by wyciągnąć swoje 
ręce. Ja taka jestem.
– Co by sio stało, gdybym ja wyciągnął teraz ręce do cie-
bie – zapytałem. Celia kołysała się w krześle. – Możesz 
spróbować.
Podszedłem i wyciągnąłem do niej ręce. Patrzyła na mnie 
ironicznie. Wstała. – Mażesz mnie pocałować. Objąłem ją 
i całowaliśmy się w milczeniu przez długą chwilę. Poru-
szyła wargami tak,
jakby chciała coś powiedzieć, ale nie usłyszałem żadnych 
słów.
W chwilę później powiedziała – Nie mów Feitezohnowi. 
Jest małym zazdrośnikiem.
[...]
Weszliśmy do rzeźni na Podwórzu Janasza. Te same ściany 
pochlapane krwią i kury z kogutami, które idąc na śmierć 
wrzeszczą tym samym głosem: „Czym zasłużyliśmy sobie 
na to? Mordercy!” Zapadał wieczór a ostre światło lamp 
odbijało sio w ostrzach rzezaków. Kobiety maszerowały; 
każda ze swoim ptactwem. Tragarze ładowali zabite ptaki 
w koszyki i odnosili je do skubaczy. To piekło było drwi-
ną z całej tej czczej gadaniny na tent humanizmu. Już od 
dawna zastanawiałem się czy by nie zostać wegetariani-
nem i wtedy właśnie przysiągłem sobie, że nigdy już wię-
cej nie tknę kawałka mięsa czy ryby.
Przed rzeźnią, latarnie oświetlające podwórze teraz po-
głębiały tylko ciemność. Przeszliśmy koło kadzi i beczek, 
w których były żywe karpie, liny i szczupaki, które miały 
być oczyszczane i pokrojone przez. gospodynie dla uświęce-
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nia sabatu. Szliśmy po słomie, piórach i szlamie. Właściciele 
sklepu krzyczeli i rzucali znanymi przekleństwami: „Czar-
na zaraza na ciebie!” „Niech gorączka strawi twoje kiszki!” 
„Obyś powiódł swoją córkę pod czarny baldachim ślubny!”
opuściliśmy to targowisko i wyszliśmy znowu na ulice. 
Przed bramą i pod latarniami stały prostytutki – niektóre 
z nich tłuste z wielkimi piersiami i falującymi biodrami; 
inne chude, owinięte szlami. Robotnicy wracający z fa-
bryk i sklepów na Woli i Żelaznej przystawali, by poroz-
mawiać z kurwami i potargować się o cenę.
Betty powiedziała – Wyjdźmy stąd! Poza tym jestem 
głodna.
Nagle zobaczyłem budynek numer 7 dokąd przeprowadziła 
się Baszele ze swoimi trzem córkami. Nawet jeśli żyją, wy-
prowadziły się stąd pewnie dawno temu. No tak, a jeśli nie 
wyprowadziły się? A może Szosza ciągle jeszcze pamięta hi-
storyjki, które jej kiedyś opowiadałem i nasze zabawy w dom 
i grę w chowanego i berka? Zatrzymałem się przed bramą.
Betty zapytała – Dlaczego stoisz? Chodźmy.
– Betty, ja musze się dowiedzieć, czy Baszele cięgle jesz-
cze tu mieszka.
– Kto to ta Baszele
– Matka Szoszy
– A kim jest Szosza?
– Poczekaj, wytłumaczę ci za chwile. Jakaś kobieta weszła 
do bramy a ja zapytałem ją czy Baszele mieszka na tym 
podwórku.
– Baszele? Czy ona ma męża? Jakie ma nazwisko? – kobie-
ta spytała. Nie mogłem sobie przypomnieć, a może nigdy 
nie znałem nazwiska tej rodziny.

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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– Tak, jej mąż ma krótką brodę – odpowiedziałem.- Kie-
dyś był urzędnikiem w jakimś sklepie. Ona ma córkę Szo-
sie. Mam nadzieje, że żyją.
Kobieta klasnęła w ręce. – Wiem, o którą ci chodzi! Basza 
Szuldiener. Mieszkają na parterze naprzeciw bramy, po le-
wej stronie. A ty jesteś Amerykanin, co? Wskazałem na 
Betty. – Ona jest Amerykanką.
– Rodzina?
– Po prostu przyjaciele. Nie widziałem ich od prawie 20 lat.
– 20 lat? Idź prosto, tylko uważaj. Dzieciaki wykopały dół 
na środku podwórza. Możesz wpaść i złamać sobie nogę. 
Tam jest ciemno. Właściciele zdzierają za czynsz, ale nie 
chce im się zapalać latarni w nocy.
Betty zaczęła marudzić, ale ja krzyknąłem – To cud! Cud! 
Wielkie dzięki! Krzyczałem za tą kobietą. Stałem na po-
dwórzu pod numerem 7 i patrzałem przed siebie w okno, 
za którym paliła sio lampka gazowa i gdzie, być może, 
za chwile spotkam Baszele i Szosze. Betty zamilkła, gdy 
wreszcie spostrzegła co się ze mną dzieje. Wziąłem ją pod 
rękę i poprowadziłem ze sobą. Mimo ciemności udało mi 
sio nie wpaść do dziury. Podeszliśmy do nieoświetlonych 
schodów, które prowadziły do mieszkania na parterze, na-
cisnąłem klamkę, otworzyłem drzwi i stał się drugi cud. 
Zobaczyłem Baszele. Stała przy kuchennym stole i obie-
rała cebulę. Zestarzała się tylko trochę przez cały ten 
czas. Ciągle nosiła perukę z jasnych włosów; na jej szero-
kiej, jasnej twarzy przybyło kilka zmarszczek, a oczy jej 
patrzyły tym samym przyjaznym półuśmiechem, który 
pamiętałem z dzieciństwa. Możliwe, że i jej sukienka pa-
mietała tamte czasy. Gdy zobaczyła manie, uniosła górną 
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wargo – ciągle miała te same szerokie zęby. Jej moździerz 
z tłuczkiem, naczynia kuchenne, kącik ze zdobioną stol-
nicą – wszystkie te rzeczy były mi znajome.
– Baszele! Ty mnie nie poznajesz, ale ja poznaję ciebie – 
powiedziałem.
Odłożyła cebulę i nóż. – Ależ ja ciebie poznaję. Ty jesteś 
Arele.
W Pięcioksięgu, gdy Józef poznał swoich braci, uścisnę-
li się wszyscy i pocałowali, ale Baszele nie była kobietą, 
która ucałowałaby obcego mężczyznę, nie pocałowałaby 
nawet tego, którego znała od dziecka.
Betty uniosła brwi ze zdziwieniem. – Czy to prawda, że 
nie widzieliście sio od prawie 20 lat?
– Chwileczko – tak, prawie-20 lat. – Baszele powiedziała 
to swoim kobiecym, miłym, matczynym, choć wyjątko-
wym głosem. Poznałbym ten głos wśród miliona innych. 
– Wiele lat – dodała.
– Ale on był wtedy dzieckiem – Betty zaprotestowała.
– Tak, on i Szosza są w tym samym wieku -powiedziała 
Baszele.
– Jak mogłaś poznać kogoś, kto wyprowadził sio stąd jako 
dziecko? – spytała Betty. Baszele wzruszyła ramionami. 
– Gdy tylko zaczął mówić – wiedziałem, że to on. Sły-
szałan, że zostałeś pisarzem i pisze w gazetach. Nie stój-
cie w drzwiach. Wejdźcie do środka, proszę. To jest pew-
nie twoja żona – powiedziała wskazując na Betty. Betty 
uśmiechnęła się. – Nie, nie jestem jego żoną. Jestem ak-
torką z Ameryki, a on pisze dla mnie sztukę.
– Wiem – powiedziała Baszele. Mamy sąsiada, który czy-
ta nam twoje rzeczy. Za każdym razem, gdy twoje imię 
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pokazuje się w gazetach, on przychodzi i czyta nam. Kie-
dyś pisało, że twój tekst będzie grany w teatrze.
– Gdzie jest Szosza – zapytałem.
– Poszła do sklepu po cukier. Zaraz wróci.
Gdy Baszele mówiła, weszła Szosza. Boże niebieski – każ-
da niespodzianka, którą ten dzień przynosił była większa 
od poprzedniej. Czy moje oczy mnie oszukiwały? Szosza 
ani nie urosła, ani nie wydoroślała, Przyglądałem się tej 
tajemnicy z otwartymi ustami. Po chwili zauważyłem 
zmianę na jej twarzy i w jej wzroście. Urosła może o kil-
ka centymetrów. Miała na sobie wyblakłą sukienkę i ka-
mizelka, które, mógłbym sio założyć, nosiła 20 lat temu. 
Stała, trzymając papierową torebkę używaną przez sprze-
dawców do ważenia ćwierci funta towaru i patrzyła na 
nas. W jej oczach była ta sama dziecięca fantazja, którą 
pamiętałem z czasów, gdy opowiadała różne historie.
– Szosza, czy wiesz kto to jest? – zapytała Baszele.. Szosza 
nie odpowiedziała.
– To Arele, syn rabina.
– Arele, – powtórzyła Szosza i był to jej głos, choć nie zu-
pełnie ten sam
– Połóż cukier i zdeimij kubrak – powiedziała Baszele.
Powoli Szosza położyła torebce cukru na stole i zdjęła ka-
mizelę. Figurę miała nadal dziecięcą, zauważyłem jednak 
jej miłe piersi. Miała spódnice krótszą, niż to było w mo-
dzie, a przy świetle gazowym trudno mi było powiedzieć 
czy była niebieska, czy czarna. Tak wyglądały ubrania, 
które były w punkcie dezynfekacyjnym w czasie wojny – 
skórczone, sfilcowane i wypłowiałe Szyja Szoszy była dłu-
ga a jej ramiona i nogi szczupłe. W Warszawie noszono 
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przejrzyste, gładkie i kolorowe pończochy, podczas gdy 
Szoszy, zdaje sio, były zrobione z surowej bawełny.
Baszele zaczęła mówić – Ta wojna, ta okropna wojna 
zniszczyła wszystko. Jippe umarła wkrótce po waszej wy-
prowadzce na wieś. Miała gorączkę i leżała w łóżku. Ktoś 
doniósł i przyjechali po nią. Przez osiam dni gorączka ją 
zżerała. Nikogo z nas nie wpuścili. do szpitala. Ostatnie-
go dnia poszłam, by zapytać o nią i strażnik przy bramie 
powiedział: „Bardzo kiepsko” i wtedy już wiedziałem, że 
ona umarła. Zoliga nie było wtedy w Warszawie. On nawet 
nie przyszedł na pogrzeb swojej córki. Cztery lata minęły 
zanim mogłyśmy postawić nagrobek. Tojbele wyrosła na 
młodą dame, niech Bóg ją ocali, ładna, elegancka, wykształ-
cona ma – wszystko czego można by sobie życzyć. Poszła 
do gimnazjum. Jest teraz księgową w interesie z materaca-
mi. Wszystko sprzedają w hurcie. W czwartki ona ustala co 
należy się pracownikom i wydaje odcinki kasjerowi. Jeśli 
ich nie podpisze, nikt nie dostanie swojej zapłaty. Chłopcy 
uganiają się za nią, ale ona mówi – mam dużo czasu. Nie 
mieszka tu z nami, przychodzi tylko w szabas i w święta. 
Ma mieszkanie z koleżanka na Grzybowskiej. Jeśli mówisz 
ludziom, że mieszkasz na Krochmalnej, to wtedy tracisz 
szansę na dobra, partie. Szosza mieszka w domu jak sam 
widzisz. Arele i ty, młoda pani, zdejmijcie wasze płaszcze. 
Szosza, nie stój jak słup soli. Pani przyjechała z Ameryki.
– Z Ameryki,- powtórzyła Szorze.
– Proszę usiąść, przygotuje herbatę. Czy jedliście kolację? 
– zapytała Baszcie.
– Dziękujemy, nie jesteśmy głodni – Betty mrugnęła do 
mnie porozumiewawczo.

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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– Usiądźcie. Arele, czy twoi rodzice mieszkają jeszcze na 
prowincji? – Ojciec już nie żyje.
– Był wspaniałym człowiekiem, światłym. Często radzi-
łam się jego w sprawach dotyczących prawa religijnego. On 
nawet nie popatrzył na kobietę. Gdy wchodziłam, on się 
odwracał. Zawsze siedział przy pulpicie. Miał takie olbrzy-
mie księgi jak w domu modlitwy. Na co zmarł? Nie me już 
takich Żydów. Dzisiaj nawet chasydzi ubierają sio jak dan-
dysi – skrócone chałaty, wyświecone buty. A mama żyje?
– Tak.
– A twój brat, Mojszele?
– Mojszele jest rabinem.
– Mojszele rabinem? Słyszysz, Szosza? On był taki drob-
niutki. Nie chodził nawet do chederu.
– Ależ on chodził do chederu – powiedziała Szosza. Tutaj, 
w podwórzu, do tego szalonego nauczyciela.
– Tak? Lata płyną. Gdzie Mojszele jest rabinem?
– W Galicji.
– W Galicji? A gdzie to jest. Tyle jest takich dalekich miast 
– powiedziała Baszele. – Gdy mieszkaliśmy pod numerem 
10, Warszawa była w Rosji. Wszystkie napisy musiały być 
po rosyjsku. Potem przyszli Niemcy, a z nimi głód. Potem 
Polacy podnieśli swoje głowy i krzyczeli: „Nasza Polska”. 
Niektórzy z tutejszych chłopów przyłączyli się do legionu 
Piłsudskiego i zostali zabici. Piłsudski poszedł ze swoimi 
ludźmi na Kijów; potem odepchnięto ich do Wisły. Ludzie 
myśleli, że przyjdą bolszewicy i zbiry zaczęły gadać o wy-
mordowaniu wszystkich bogatych i o zabraniu im pienię-
dzy. Potem przegoniono bolszewików. Przeganiano ich raz 
tu, raz tam, a bieda była coraz większa. Zelig nie mieszka 
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już w durna. Zdarzyły sio rzeczy, o których powiem ci kie-
dyś indziej. Ludzie stali się samolubni. Przestali przejmo-
wać się nawet najbliższymi. Złotówka idzie w dół a dolar 
w górę Tutaj na dolary mówi się „zielone”. Wszystko jest 
coraz droższe. Szosza, nakryj stół. Obrusem czy cerata?
– Niech będzie ceratą.
Betty dała mi znak, że chce mi coś powiedzieć. Pochylilem 
się w jej kierunku a ona powiedziała szeptem – Nie będę tu-
taj jadła. Jeśli chcesz z nimi zostać, sama wrócę do hotelu.
Powiedziałem – Baszele, Szosza, to że dożyłem, by znowu 
was zobaczyć to dla mnie wielka radość, ale ta pani musi 
już iść,a ja nie mogę pozwolić, by poszła sama. Wrócę do 
was. Jeśli nie dziś wieczorem, to jutro.
– Nie odchodź – powiedziała Szosza -Raz odszedłeś i my-
ślałam, że już nigdy nie wrócisz. Kiedyś nasz sąsiad Lej-
zer, tak się nazywa, powiedział, że jesteś w Warszawie 
i pokazał nam twoje nazwisko w gazecie, ale nie było tam 
twojego adresu. Myślałam, że całkiem o nas zapomniałeś.
– Szosza, nie było dnia, żebym nie myślał o tobie.
– To Dlaczego nie przyszedłeś? Coś co napisałeś – było 
na tym twoje nazwisko – było drukowane w gazecie. Nie, 
nie w gazecie, ale w książce z zielonymi okładkami. Lejzer 
czyta wszystko. On jest zegarmistrzem. Przyszedł i prze-
czytał to nam. Bardzo dokładnie opisałeś Krochmalną.
– Tak, Szosza, nie zapomniałem niczego.
My przeprowadziłyśmy się tu pod numer 7 i ty już tu nigdy 
nie przyszedłeś. Urosłeś i założyłeś filakterie6. Widziałam 
cię na ulicy kilka razy. Chciałam podejść do ciebie, ale 

6	 Filakteria	–	tefilin.	Tefilin,	dwa	skórzane	pudełeczka	z	rzemykami,	zawierające	zwitki	
pergaminowe	z	cytatami	Pięcioksięgu	Mojżesza,	przymocowywane	przez	nabożnych	
Żydów	do	czoła	i	lewego	przedramienia	w	czasie	modlitwy	w	dni	powszednie.

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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szedłeś tak szybko. Zostałeś chasydem i nie patrzyłeś na 
dziewczyny. Ja byłam nieśmiała. Potem mówili, że wyje-
chałaś z miasta. Jippe umarła i był pogrzeb. Widziałam jak 
ona leżała tam martwa, była zupełnie biała.
– Szosza, bądź cicho! – matka warknęła na nią.
– Biała jak kreda. Śniła mi się każdej nocy. Zrobili jej ca-
łun z mojej koszuli. Zachorowałam i przestałam rosnąć. 
Zabrali mnie do dr Kniastra i on dał mi receptę, ale nic nie 
pomogło. Teibele jest wysoka i ładna.
– Ty też jesteś ładna, Szosza – powiedziałem.
– Jestem jak liliput.
– Nie, Szosza. Masz ładną figure.
– Jestem dorosła, a wyglądam jak dziecko. Nie mogłam 
chodzić do szkoły. Książki były dla mnie za ciężkie. Gdy 
weszli Niemcy, zaczęli nas uczyć niemieckiego. Chłopak 
to u nich Knabe, jak mogłam to wszystko zapamiętać? 
Miałyśmy kupić niemieckie książki, ale mama nie dała 
pieniędzy. W końcu odesłali mnie do domu.
– To wszystko dlatego, że nie ma dość jedzenia – Beszele 
dodała.- Oni mieszali chleb z rzepą i trocinami. Smakował 
jak glina. Tamtej zimy ziemniaki przemarzły i były takie 
słodkie, że nie można ich było jeść. Gotowałam ziemniaki 
trzy razy dziennie. Dr Kniaster powiedział, że Szosza nie 
ma dosyć krwi i przepisał jakieś brązowe lekarstwo, Brała 
to trzy razy dziennie, ale jak jesteś głodny, to nic nie po-
może. Jak Tejbele – niech Bóg ją chroni od uroku – wyro-
sła na taką ładna pannę,to tylko cud Boży. Kiedy znowu 
nas odwiedzisz? – Jutro.
– Przyjdź jutro na obiad. Kiedyś lubiłeś kluski z fasolą. 
Przyjdź o drugiej. możesz przyjść z tą panią. Szosza, ta 
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pani jest aktorką – powiedziała Baszele, wskazując na 
Betty. 
– Gdzie pani występuje? W teatrze?
– Grałam w Rosji, grałam w Ameryce i mam nadzieje wy-
stąpić także w Warszawie – powiedziała Betty. Ale to za-
leży od pana Greidingera.
– On zawsze umiał pisać – powiedziała Szosza. Kiedyś 
kupił notes i ołówek i zapisał trzy strony. Rysował też ob-
razki. Kiedyś narysował palący się dom. płomienie strze-
lały z każdego okna. Dom narysował czarnym ołówkiem, 
a ogień czerwonym. Ogień i dym wychodziły z konina. 
Pamiętasz, Arele?
– Pamiętam. Dobranoc. Przyjdę jutro o drugiej. – Nie od-
chodź znowu na tak długo – powiedziaa Szosza.
[...]
Dwa dni przed wigilia Jom Kippur7 Baszele kupiła. dwie 
kury dla spełnienia ofiarnej ceremonii. jedna kura była dla 
niej a draga dla Stroszy. Chciała kupić dla mnie koguta, 
ale nie zgodziłem się, by kogut umierał za moje grzechy. 
Niektóry żydowscy dziennikarze sprzeciwiali się tenut ry-
tuałowi, nazywając go bałwochwa1czym. Syjoniści propo-
nowali poświęceniee pieniędzy (zamiast kusy czy koguta.) 
i przekazanie ich do Narodowego Funduszu Żydowskiego 
na rzecz Palestyny. Jednak ze wszystkich mieszkań na 
Krochmalnej dało się słyszećć gdakanie kur i pianie kogu-
tów. Gdy Baszele poszła na Podwórze Janasza, by zarżnąć 
kury – nie było jej przez dwie godziny. Był tam tak duży 
tłum, że nie mgła dostać się do rzezaków. Pod wieczór uli-

7 Jom Kippur	–	Dzień	Pojednania	lub	Sądny	Dzień,	przypada	10	dnia	miesiąca	tiszri.	Jom	
Kippur	ma	charakter	pokutny,	jest	dniem	umartwienia,	skruchy	i	żalu,	i	wyznania	grzechów,	
jest	dniem	ścisłego	postu.	

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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ce opustoszały – nie było nawet kieszonkowców. Speluna 
pod 6-tym była zamknięta. W burdelach paliły się świeczki 
i nie wpuszczano gości. Nawet komuniści gdzieś się pocho-
wali. Baszele wykupiła sobie miejsce w synagodze. Przed 
wieczornym posiłkiem zapaliła dużą świecę wetkniętą 
w garnek z piaskiem – „świece za zmarłych” – i założyła 
jedwabną suknię, którą pamiętałem z czasów, gdy miesz-
kaliśmy pod numerem 10. Wyciągnęła z szafy dwie książki 
modlitewne, które dostała w prezencie ślubnym i poszła się 
modlić. Przed wyjściem pobłogosławiła mnie i Szosze. Po-
łożyła swoje ręce na mojej głowie i wymamrotała błogosła-
wieństwu tak jak gdybym był jej synem. „Niech Bog uczyni 
ciebie takim jak Efraim i Manasses”.
Zostałem z Szoszą. Próbowałem pocałować ją, ale ona 
upomniała mnie, że tego nie wolno robić. Cały ten dzień 
była bardzo zajęta pomaganiem matce w przygotowaniu 
posiłku na dzień następny i teraz ziewała bez przerwv 
i zasypiała. Była blada. Cały czas prosiła mnie, bym czytał 
jej modlitwy z modlitewnika matki, który miał wyblakłe 
kartki i poplamiony był łzami i woskiem, lecz odmówiłem. 
Po chwili pożyczyłem jej dobrych świąt i wyszedłem. Dr 
Feitelzohn zaprosił mnie, bym ten wieczór spędził z nim.
Cisza zstąpiła na wszystkie żydowskie ulice. Wózka-
rze ciągnęli puste wózki a sklepy były pozamykane. Nad 
głową gwiazdy migotały jak świece za zmarłych. Nawet 
wiezienie na Długiej, «Arsenał», wydawało się być spowi-
te pełną czci melancholią przenikającą bladym światłem 
przez zakratowane okna. Wyobrażałem sobie, że noc ta 
jest taka jaka powinna być. Mieszkanie Feitelzohna znaj-
dowała się przy ulicy Freta. Feitelzohn powiedział mi kie-
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dyś, że oprócz niego nie mieszkają tam żadni Żydzi. Cza-
sami myślałem, że i goje tam nie mieszkają. Wieczorami 
nie było nigdy światła ani we frontowych oknach, ani przy 
bramie wejściowej.
Kamiennymi schodami wszedłem na czwarte piętro. Zza 
pojedynczych drzwi jego mieszkania nie dobiegał żaden 
szelest. Często bawiłem się myślą, że jest to don duchów.
[...]
Dora miała jechać do Rosji kilka miesięcy temu ale ciągle 
jeszcze była w Warszawie. Jej siostra Liza zadzwoniła do 
mnie do Klubu Literatów i powiedziała, że Dora próbo-
wała popełnić samobójstwo przez wypicie jodyny. Zda-
je się, że Wolf Felhandler, komunista, który pojechał do 
Rosji półtora roku temu, uciekł z sowieckiego wygnania 
i wrócił do Polski przez zieloną granice. Wiadomości, któ-
re przywiózł były zastraszające: najlepsza przyjaciółka 
Dory, Irka, została zastrzelona. Cała grupa towarzyszy, 
którzy pojechali do Związku Sowieckiego znajdowała się 
albo w wiezieniu, albo pracowała na północy w kopalniach 
złota. Gdy rozeszły się wieści przywiezione przez Felhen-
dlera, warszawscy stalinowcy nazwali go faszystowskim 
zdrajcą i oskarżyli o szpiegostwo na rzecz polskiej służby 
tajnej. W każdym razie polska wiara w stalinowską spra-
wiedliwość otrzymała ciężki cios. Już jakiś czas temu całe 
komórki na skutek rozczarowania przystąpiły do trocki-
stów a wielu komunistów przeszło do żydowskiego Bundu 
lub do Polskiej Partii Socjalistycznej. Inni zostali syjoni-
stami lub zwrócili się ku religii.
Gdy już przepompowano Dorze żołądek, Liza zorganizo-
wała jej kilkudniowy pobyt w Otwocku. Po powrocie Dora 
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zadzwoniła do mnie, poszedłem wieczorem ją odwiedzić. 
Za drzwiami usłyszałem męski głos – to był Felhendler. 
Nie miałem najmniejszej chęci na spotkanie z nim. To on 
ostrzegał antykomunistów w Klubie Literata, że gdy na-
dejdzie rewolucja, będą wisieli na najbliższych latarniach. 
Jednak zapukałem. Po chwili Dora otworzyła drzwi. Mimo, 
że w korytarzu było ciemno, zauważyłem, że była blada 
i wycieńczona. Klasnęła w ręce i powiedziała – Myślałam, 
że już nigdy więcej nie będziesz chciał mnie widzieć.
– Zdaje się, że masz gościa.
– To Felhendler. Zaraz wychodzi.
– Nie zatrzymuj go. Nie mam do niego cierpliwości.
– On już nie jest tym samym człowiekiem. Przeszedł 
przez piekło. Dora mówiła cicho i nie puszczała mojej reki. 
Zaprowadziła mnie do bawialni, gdzie Felhendler siedział 
u szczytu stołu. Gdybym go nie znał, nie rozpoznałbym 
go. Był szczuplejszy, zestarzał się, wypadły mu włosy. Wo-
bec mnie był zawsze arogancki i zwracał się do mnie tak, 
jak gdyby rewolucja już nadeszła a on był mianowany ko-
misarzem. Ale teraz zerwał się na równe nogi. Uśmiechnął 
się i zauważyłem, że nie miał z przodu zębów. Wyciągnął 
do mnie wilgotną i zimną dłoń i powiedział – Dzwoniłem 
do pana, ale nie zastałem go w domu.
Nawet jego głos był potulny. Nie mogłem pozwolić so-
bie na rewanż w stosunku do osoby tak sponiewieranej, 
choć wiedziałem, że dawniej, gdyby to zależało od niego, 
poddałby mnie takiemu samemu traktowaniu przez jakie 
przeszedł.
– Bardzo często myślałem o panu. Czy piekły pana kiedyś 
uszy?
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– Uszy pieką, gdy się mówi o kimś a nie, gdy się o nim 
myśli – zauważyła Dora.
– Oczywiście, masz rację. Ostatnio zacząłem tracić pa-
mięć. Przez jakiś czas nie pamiętałem – imion moich 
krewnych. Prawdopodobnie słyszał pan co mnie spotkało. 
Cóż, zasłużyłem sobie na to, jak to się mówi. Ja nie tylko 
myślałem o panu, również o panu rozmawiałem. Byłem 
w celi z człowiekiem o nazwisku Mendel Leiternan, który 
kiedyś był czytelnikiem „Magazynu Literackiego”. 40 ludzi 
było ściśniętych w celi przewidzianej na 8 osób. Siadaliśmy 
z Mendele na podłodze i gadaliśmy. Najwygodniej było, gdy 
można było siedzieć przy ścianie i oprzeć głowę.
Sądziłem, Że Felhendler powie do widzenia i wyjdzie; on 
jednak rozsiadł się ponownie. Jego garnitur wisiał na nim 
tak luźno, że wydawało się, że to nie jego rozmiar. W prze-
szłości nosił zawsze sztywny kołnierzyk i krawat; dziś jego 
rozpięty kołnierzyk ukazywał kościstą szyję. Felhendler 
powiedział – Tak,przypominam sobie pańskie słowa. Pan 
przewidział najdrobniejszy szczegół – a może jest pan pro-
fetą, który mnie przeklął. Nie mówię tego w złym sensie 
– nie zacząłem jeszcze wierzyć w przesądy. Ale słowa pozo-
stają. W nocy, gdy leżałem na podłodze, chory i brudny a w 
głowie kręciło mi się od śmierdzącego kubła z pomyjami 
– tzn., gdy pozwolili mi leżeć a nie wywlekali na przesłu-
chania – i gdy słyszałam otwierane drzwi po to, by kogoś 
innego zabrać na tortury, wtedy myślałem sobie – co Aron 
Greidinger powiedziałby, gdyby to wszystko zobaczył? Ani 
razu nie pomyślałem, że dożyję chwili, kiedy spotkam pana 
i będę mógł z nim porozmawiać. Wszyscy byli skazani na 
śmierć albo na prace w kopalniach złota, co jest jeszcze gor-
sze, niż śmierć. Nie, nie, oni nie pozwalają szybko i łatwo 
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umrzeć. Kiedyś przesłuchiwali mnie przez 26 godzin bez 
przerwy. Takiej fizycznej tortury – nie mówię o bólu du-
chowym – nie życzyłbym swoim najgorszym wrogom, na-
wet pachołkom Stalina. Nie wierzę, że inkwizycja była. tak 
okrutna, ani też, że tak postępuje się w więzieniach Musso-
liniego. Można znieść torturę od wroga, ale gdy przyjaciel 
okazuje się być wrogiem, wtedy udręka jest nie do zniesie-
nia. Oni chcieli ode mnie tylko jednego – bym przyznał, że 
zostałem przysłany przez polskie służby tajne. Dosłownie 
mnie błagali, bym oddał im przysługę i przyznał się, ale ja 
przysiągłem sobie, że wszystko – tylko nie to.
– Wolf, przestań mówić o tym. To źle działa na ciebie – 
powiedziała Dora.
– Co? Już bardziej chory nie będę. Powiedziałem im – „Jak 
mogę być polskim szpiegiem skoro siedziałem w każdym 
polskim więzieniu za nasza sprawę? Jak mogę być pol-
skim faszystą skoro przez łata byłem wydawcą pisma, 
które atakowało syjonistów, Bund, PPS i które otwarcie 
wychwalało dyktaturę proletariatu? Maja rodzina była 
najbiedniejsza z biednych i przez całe życie cierpiałem 
głód i niedostatek. Socjalizm był moim jedynym pocie-
szeniem . Dlaczego miałbym być szpiegiem reakcyjnego 
i antysemickiego reżimu polskiego?. Do jakich obiektów 
militarnych wolno mi było się zbliżyć? Gazie podziało 
się wasze logiczne myślenie? Nawet w szaleństwie musi.  
być jakiś ślad logiki” – powiedziałem. Ale facet, który sie-
dział naprzeciwko mnie bawił się swoim rewolwerem cały 
czas, palił papierosy i pił herbatę, podczas gdy ja stałam na 
opuchnietych nogach a wszystko we mnie umierało z bra-
ku jedzenia, wody i snu. On patrzył na mnie z wściekłością. 
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Miał oczy mordercy. „Słyszałem twoje wszystkie parszy-
we wymówki” – powiedział. „Jesteś faszystowskim psem, 
zdrajcą kontrrewolucyjnym i szpiegiem hitlerowskim. Pod-
pisz zeznanie zanim wyrwę ci jezyk z twojego świńskiego 
ryja”. Ten Rusek mówił do mnie przez „ty”. Zapalił świeczkę, 
wyciągnął igle, rozgrzał ją nad płomieniem i powiedział – 
„Jeśli nie podpiszesz, wsadzę to pod twoje brudne pazury”. 
Wiedziałem jaki to ból, ponieważ polski faszysta zrobił mi 
to kiedyś, ale mimo tego nie mogłem nazwać się szpiegiem. 
Popatrzyłem na niego – to ma być ktoś kto powinien bronić 
klasy pracującej i Rewolucji i pomimo całego mojego cierpie-
nia, zacząłem się śmiać. to był kiepski teatr, najgorszy chłam, 
nawet Nowaczyński w najdzikszych uniesieniach swej chorej 
wyobraźni nie udałby wymyśleć takiej idiotycznej historii.
Wyciągnąłem poją rękę i powiedziałem: no dalej, jeśli 
tego właśnie potrzebuje Rewolucja, postępuj ze mną tak 
jak chcesz”. Wtedy wywalano go i nowy kat zajazd jego 
miejsce – nowy kat, który był najedzony i wypoczęty. I tak 
przesłuchiwali mnie przez równe 26 godzin. Błagałam ich 
– „Zastrzelcie mnie i połóżcie temu kres”.
– Wolf, nie nogę już tego słuchać! – krzyczało Dora.
– Nie możesz, tak? musisz! Jesteśmy za to odpowiedzial-
ni. To my doprowadziliśmy do tego naszą propagandą. 
W 1926, kiedy zaczęły się rozchodzić informacje przeciw 
Trockiemu, nazywaliśmy go agentem Piłsudskich, Musso-
linich, Rockefellerów i MacDonaldów. Zapchaliśmy sobie 
uszy i nie chcieliśmy słyszeć prawdy.
– Felhendler, nie chcę posypywać solą pańskich ran – po-
wiedziałem, ale jeśli Trocki byłby u władzy, nie działałby 
inaczej niż Stalin.

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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W oczacł Felhendlera zobaczyłem mieszaninę ironii i złości. 
– Skąd pan może wiedzieć jak zachowywałby się Trocki? 
Jak śmie pan zakładać rzeczy, które się nigdy nie zdarzyły?
– Takie rzeczy zdarzały się we wszystkich rewolucjach. 
Zawsze wtedy, gdy krew jest przelewana w imię ludzkości, 
religii czy też z jakiegokolwiek innego powodu, prowadzi 
to nieuchronnie do takiego rodzaju terroru.
– Wobec tego uważa pan, że klasa robotnicza powinna 
milczeć o tym, co dzieje się w Rosji, pozwolić Hitlerowi 
i Mussoliniemu zawładnąć światem a sama dać się zadep-
tać jak mrówki. Czy to pan głosi?
– Ja niczego nie głoszę.
– Ależ tak. Jeśli potrafi pan powiedzieć, że Trocki nie był-
by lepszy od Stalina to znaczy, że cała ludzkość jest sko-
rumpowana i że nie ma żadnej nadziei, że musimy poddać 
się wszystkim mordercom , faszystom i tym, którzy pod-
judzają do pogromów i cofają rozwój do Ciemnych Wie-
ków, do inkwizycji i wypraw krzyżowych.
– Felhendler, Anglia,Francja i Ameryka nie uciekały się do 
inkwizycji i wypraw krzyżowych.
– Czyżby? Ameryka zamknęła swoje bramy i nikogo nie 
wpuszcza. Anglia, Francja, Kanada, Australia – wszystkie 
kraje kapitalistyczne robią to samo. W Indiach tysiące lu-
dzi umiera z głodu każdego dnia. Angielscy podróżnicy 
sami to przyznają. Wystarczyło, by człowiek tak pokorny 
jak Ghandi wypowiedział jedno sławo i został wtrącony 
do więzienia. Czy to prawda, czy nie? Ghandi bełkocze 
coś o biernym oporze. Co za oszustwo! Jak opór może 
być bierny? To tak jakbyś powiedział „gorący śnieg” albo 
„zimny ogień”.
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– To znaczy, że pan ciągle jest za rewolucją?
– Tak, Aronie Greindingerze, tak! Gdyby poszedł pan do 
dentysty a on , zamiast wyrwać panu chory ząb, usunął 
trzy zdrowe – byłoby to z pewnością tragedią i zbrodnia, 
Jednak chory ząb trzeba by usunąć. W przeciwnym razie 
mógłby zakazić całą jamę ustną lub nawet doprowadzić 
do gangreny.
– Tak jest! Zgadza się w 100% ! – wykrzyknęła Dora.
– Bardzo nie lubię niweczyć pańskich nadziei – powie-
działem – ale pozwolę sobie założyć kolejną sprawę: per-
manentna rewolucja Trockiego czy jakakolwiek to będzie 
rewolucja, powtórzy dokładnie to samo, co obecnie robią 
staliniści. Nie chciałbym, by znowu kiedyś musiał pan 
przyznać mi racje. Dosyć się pan nacierpiał.
– Nie – powiedział Felhendler. – Gdybym miał myśleć 
pańskimi kategoriami, musiałbym powiesić się dzisiejszej 
nocy.
– Dosyć tego – powiedziała Dora. – Wstawię na herbatę.
[...]
„Nazywali go Fasola 
A jej imię Kluska 
ślub odbył się w piątek 
Na weselu – pustka”.
[...]
I zmarł ojciec Chaimla i pozostawił jemu budynki i nie-
ruchomości warte kilka milionów złotych. Przyjaciele 
i krewni radzili Chaimlowi, by przeprowadził się do Łodzi, 
gdzie mógłby doglądać swojej własności, ale Chaimla po-
wiedział mi – Cucyk, człowiek jest jak drzewo. Nie możesz 
odciąć go od korzeni i zasadzić gdzie indziej. Tutaj mam 

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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Moryca, ciebie i moich przyjaciół z Poalej Syjon. gdzieś 
tu na cmentarzu leżą kości mojej małej córeczki. W Ło-
dzi musiałbym codziennie patrzeć na moją macoche. A co 
najważniejsze, Celia źle by się tam czuuła. Z kim rozma-
wiałaby tam? Niech tylko badzie pokój na świecie a my 
jakoś przeżyjemy te lata tutaj, gdzie jesteśmy.
Kiedyś Feitelzohn planował wrócić do Ameryki, ale już od 
dawna zrezygnował z tego pomysłu. Kilku jego przyjaciół 
pisało z Palestyny, że gdyby miał do nich przyjechać, ist-
niała duża szansa na stanowisko w Uniwersytecie Hebraj-
skim w Jerozolimie, ale Feitelzhon odmawiał. – Tam nie-
mieccy Żydzi rządzą wszystkim – powiedział mi. – Wielu 
z nich jest bardziej, pruskich, niż sami Prusacy. Tak bym 
tam pasował jak ty pasowałbyś do Eskimosów. Musze się ja-
koś prześlizgnąć przez reszta moich lat bez uniwersytetów.
Wszyscy żyliśmy dniem dzisiejszym – cała żydowska spo-
łeczność. Feitelzohn porównywał naszą epokę do roku 
1000, kiedy to chrześcijanie w całej Europie oczekiwali 
Drugiego Przyjścia i zniszczenia całego świata. Tak dłu-
go jak Hitler nie atakował, tak długo jak nie było żadnej 
rewolucji czy pogromu, każdy dzień był dla nas darem od 
Boga. Feitelzohn często przypominał swojego ulubionego 
filozofa Veihingera i jego filozofie „tak jakby”. Nadejdzie 
dzień kiedy cała prawda zostaniepotraktowana jako zbiór 
arbitralnych definicji a wszystkie wartości jako reguły 
pewnej gry. Feitelzohn bawił się pomysłem zbudowania 
świątyni Sztuki dla idei, dla różnych form kulturowych, 
dla systemów zachowania, dla religii bez objawienia – 
taki rodzaj teatru, gdzie ludzie przychodziliby odegrać 
swoje własne myśli i emocje. Publiczność byłaby aktora-
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mi. Ci, którzy nie byliby jeszcze zdecydowani jakiego ro-
dzaju gry są ich ulubionymi, braliby udział w wyprawach 
duszy z Feitelzohnem albo z kimś jego pokroju, po to, by 
odkryć co ich bawi bądź inspiruje najbardziej.
Słyszałem jak Feitelzohn mówił – Cucyk, bardzo dobrze 
wiem, że to wszystko to czysty nonsens. Hitler nie za-
akceptuje żadnej gry poza swoją własną; ani Stalin, ani 
nasi rodzimi fanatycy. Ale ja leże sobie w łóżku w nocy 
i wyobrażam sobie świat składający się tylko z zabawy 
w bogów, w narody, w małżeństwa, w nauka. Co stało sic 
z matematyką po obaczewskim i Reimannie? Czym jest 
alef Kantora albo „zbiór wszystkich zbiorów”, czym jest 
teoria względności Einsteina? Jedynie grą słów. A czym 
są te wszystkie części atomu, które rosną jak grzyby po 
deszczu? A czym jest oddalający Się kosmos? Cucyk, ten 
świat podąża swoją drogą – wszystko staje się fikcją. Cze-
mu się krzywisz Chaiml? Masz w sobie więcej z hedonisty 
niż ja. – Hedonista, szmedonista – odpowiedział Chaiml. 
– Jeśli mamy umrzeć, umrzyjmy razem. Mam pomysł! 
W domu modlitwy w Sochaczewie największa radość na-
deszła drugiego wieczora świątecznego8. Umówmy się, że 
w naszym domu każdy dzień będzie drugim wieczorem 
świątecznym. Kto może nam zabronić stworzenia własne-
go kalendarza, naszych własnych świąt? Jeśli cały świat 
nie jest niczym innym jak tylko udawaniem, udawajmy, 
że każdy wieczór jest drugim wieczorem świata. Celia 
przygotuje dla nas świąteczny posiłek a my odmówimy 
kidusz9, zaśpiewany pieśni przy stole i porozmawiamy 

8	 Drugi	wieczór	szabasu.
9 Kidusz	–	poświęcenie,	modlitwa	recytowana	na	początku	szabasu	nad	winem	lub	chlebem,	

przed	posiłkiem.

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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o chasydyzmie. Dla mnie, Moryc, ty jesteś rebbe. Każde 
twoje sławo jest wypełnione mądrością i miłością Boga. 
Jest coś takiego jak heretycki strach przed Bogiem. Moż-
na grzeszyć i jednocześnie bać sic Boga. Sabataj Cwi nie 
był takim kłamcą jakiego z niego zrobiono. Prawdziwy 
chasyd nie boi się grzechu. Żyda, który nie jest chasydem 
można przestraszyć Gehenną i łóżkiem pełnym gwoź-
dzi, ale nie nas. Skoro wszystko ma być częścią bóstwa, 
dlaczego Gehenna ma być gorsza od raju? Ja poszuku-
ję przyjemności. Jednak, by być radosnym dzisiaj ludzie 
potrzebują swej muzyki, prostackich szansonetek, kobiet 
w futrach szynszylowych i kto wie czegóż jeszcze. Ale na-
wet wtedy przygnębienie zwycięża. Chodzę do Lursa, do 
Ziemiańskiej. Oni przesiadują tam wgapiając się w pisma 
ze zdjęciami kurew i dyktatorów. Nie na tam nawet śla-
du tej rozkoszy, której doznawaliśmy w domu modlitwy 
w Sochaczewie, zatopieni w starych księgach przy światle 
lampy naftowej, pośród brodatych: Żydów z potarganymi 
pejsami, odzianych w wytarte satynowe chałaty. Moryc, 
ty to przecież znasz i ty, Cucyk, też. Jeśli Bóg potrzebuje 
jakiegoś Hitlera, Stalina, lodowatych wiatrów i szalonych 
psów – niech tak badzie. Potrzebuje ciebie Moryc i cie-
bie – Cucyk, a skoro nie istnieje żadna litościwa prawda, 
przyjazne kłamstwo, które daje mi ciepło i chwile radości.
– Któregoś dnia zamieszkamy z tobą – powiedział Fe-
itelzohn.
– Kiedy? Gdyy Hitler stanie u bram Warszawy?
Chaimli zaproponował, by Feitelzohn zaczął wydawać pi-
smo, które planował od lat i by napisał książka na temat 
wznowienia uwspółcześnionej sztuki „Chasydzi, Chaiml, 
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sfinalizowałby obie rzeczy i zamówiłby tłumaczenie na 
kilka języków. Wszystkie wielkie i rewolucyjne ekspery-
menty powstawały i były prowadzone w niebezpiecznych 
warunkach, utrzymywał Chaiml. Proponował, by pierw-
sza świątynia-sztuki została zbudowana w Jerozolimie 
lub przynajmniej w Tel Avivie. Żydzi, powiedział Chaiml, 
w przeciwieństwie do gojów, nie przelewali krwi przez 
2000 lat. Żydzi byli prawdopodobnie jedyną grupą, która 
bawiła się słowami i ideami miast szablą czy pistoletem. 
Jedna z legend żydowskich powiada: jeżeli Mesjasz przyj-
dzie, Żydzi pójdą do kraju Izraela nie mostem żelaznym 
a papierowym. Cóż, czy więc może to być zwykły przy-
padek, że Żydzi zdominowali Hollywood, prasę światową, 
domy wydawnicze? Żyd doprowadziłby do światowego wy-
zwolenia sztuki, a Moryc Feitelzohn zostałby Mesjaszem.
– Zanim zostanę Mesjaszem – powiedział do mnie Feitel-
zohn – może mógłbyś pożyczyć
mi 5 złotych?

Tłum. Anna Grupińska

Izaak Bashevis Singer, Szosza
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Gdyby nie drwal 
nie byłoby lasu
Mariusz Kruk 

Maria bawi się kulką. Maria jest duża.
Kulka jest duża
Maria bawi się z Kulką

***
Przysyłają pismo:
Jest skarga, że Obywatel
wchodząc do domu,
bezceremonialnie poczyna sobie z Drzwiami.
Niniejszym prosimy Obywatela,
by przed przystąpieniem
do uchylania Drzwi,
trzykrotnie zapukał.

***
Oświadczenie:
Jako mieszkańcy domu,
postanawiamy używać wyłącznie poręczy. 
Schody są na uroczyste okazje.
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***
Mówi mi znajomy,
że postanawia,
ze względu na drażliwą sytuację,
od czasu do czasu,
wrzucać cukierki
do Klozetu.

***
Mam kaca, 
caka, maca. 
Móc ciem, choć 
taka taca.

O drwalu, artyście i biologu
Mieli być raz trzej bracia – drwal, artysta i biolog. Mógł-
bym powiedzieć: linia, trójkąt i koło – zupełnie bez róż-
nicy. Spotkali się kiedyś w chacie, w której od urodzenia 
mieszkali, i z której nigdy nie wychodzili – nawet na chwi-
lę. Być może byli niezadowoleni z pracy, którą wykonywa-
li. Bo drwal tylko zabijał, artysta kłamał, a biolog zwodził. 
Umyślili stać się jednym, by przez sumy doświadczeń le-
piej pracować. Postanowili nie chodzić szukać szczęścia 
w świecie. Co zamyślili to zrobili. Stanęli na rozstaju jako 
przenośny znak drogowy,informując o drodze z pierw-
szeństwem przejazdu, co i im i nam wyszło na zdrowie.

O ślepych, niemych i głuchych
Co można o ślepych, niemych i głuchych? 
Tylko, że głusi, niemi i ślepi. 
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***
Liście 
o, jak zielone. 

Taki sobie świat
Na pustyni rozbił się samolot. Idzie od niego cudem ocala-
ły człowiek. Jest prawie nagi. Praży go słońce i chce mu się 
pić. Z poszarpanej odzieży dobywa lusterko, patrzy w nie 
i krzyczy: „Dlaczego spotyka to mnie, koronę stworze-
nia?” (zauważmy, że nie kieruje się do nieba). Następnie 
pada i piasek zasypuje mu mordę. Nieopodal przebiegają 
pustynne zwierzęta zajęte swoimi codziennymi sprawami.

*** 
Patrząc od strony nieba 
ptaki latają brzuchami do góry. 

***
Istnieje dom, który zamieszkujące go istoty uważają za 
duży, a tak naprawdę jest taki, jaki powinien być. Wielu za-
stanawiało się nad pochodzeniem domu i jego mieszkań-
ców. Są trzy hipotezy usiłujące wyjaśnić obecność tych istot 
w budowli... Jedna głosi, że żyją tam od początku istnie-
nia, druga – że zostały w niej zalęknięte według wyroków 
losu, trzecia zaś powiada, że wybudowały ów dom same 
by odgrodzić się od świata. Jak dotąd żadna z tych hipotez 
nie uzyskała wyraźnej przewagi nad pozostałymi. Dziwny 
i niezwykły wydaje się obserwatorom sposób poznawania 
rzeczywistości przez owe istoty. Otóż, do znajdującego się 
w tym domu okna podchodzi zwykle tylko jeden osobnik, 
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który na mocy czy to przywileju, czy też osobistej odwa-
gi ma prawo pouczać resztę społeczności co dzieje się za 
oknem. Kiedy ów obserwator dostrzeże jasny blask natych-
miast informuje pozostałych – słońce świeci. Oni zaś prze-
kazują sobie te słowa coraz dalej i dalej – ...ońce ...wieci, 
eci, eci. I od tego momentu wszystko u nich odbywa się we-
dług filozofii „eci”. Gdy mija jakiś czas do okna podchodzi 
następny i woła – wiatr wieje. A reszta szepcze ...eje, ...eje. 
Potem wychodzi kolejny i spojrzawszy w okno oświadcza: 
Tamci byli w błędzie, zatem słuchajcie mnie – ja wam mó-
wię – to deszcz pada. I odtąd słychać wielki krzyk -...ada, 
ada. ada. Można uważać postępowanie tych istot za dziwne, 
ale jest zupełnie niezrozumiale, że żadnej z nich nigdy nie 
zdarzyło się otworzyć drzwi,wyjść na zewnątrz; zobaczyć 
i zrozumieć, że i słońce świeci, i wiatr wieje i deszcz pada.

*** 
Droga po której wędruję, 
nie jest zainteresowana, 
ani moją prawą, ani lewą nogą. 

***
Pewnego dnia młody człowiek jadąc samochodem ze swo-
im starym ojcem, zabił na jezdni kobiete z dzieckiem. Wy-
biegł z pojazdu, wyrwał umierającej torebka aby dowie-
dzieć sie gdzie mieszka. Bowiem zdjęty litością postanowił 
zabić także jej męża oraz całą jej rodzinę, aby nikomu nie 
przysparzać zmartwień, i by nikt nie musiał po niej płakać 
i rozpaczać. Biegł szybko zostawiwszy w pojeździe leciwego 
ojca na pastwę jak zwykle niesprawiedliwego tłumu. Gdy 

Mariusz Kruk, Gdyby nie drwal nie byłoby lasu
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stanął w progu mieszkania do którego zdążał, mąż usły-
szawszy o zdarzeniu, rzucił sic ze łzami w oczach do kre-
densu po pół litra i kieliszki. Rzygali do rana. A za oknami 
szalał huragan i pijani milicjanci, którzy rzucali kamienia-
mi w niespokojnych obywateli. 

***
W płytkiej wodzie 
ziarenko piasku 
pomnożone przez tysiąc tysięcy

Owoce krzesła
Było krzesło. Zawsze rodziło niezwykłe i przepiękne owo-
ce. Lecz najpiękniejszym i najbardziej niezwykłym owo-
cem krzesła była Chińska Republika Ludowa. Co prawda 
nie była od krzesła większa, jednak mimo tego cieszyła się 
wielkim szacunkiem i poważaniem. Potem Krzesło znisz-
czono i zniszczono także Chińską Republika Ludową. Lecz 
zawsze pojawia się ktoś, kto stwarza Nowe Krzesło, a ono 
rodzi przepiękne i niezwykłe Owoce.

***
Czyż nie uważacie, że „człowiek człowiekowi wilkiem” 
brzmi lepiej
niż człowiek człowiekowi foką? 

***
Bicie mnie po głowie przez Moją mamę miało mnie chro-
nić przed biciem mnie po głowie przez Nie-Moje mamy.
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***

W pewnym sadzie zasadzono ogrodnika jajami do góry. 
Na nogach wypisano mu flamastrem brzydkie wyrazy i w 
odpowiednim czasie podlewano wódką.

***
Jak zwykle Mama zjadła dzieciom kolację. 
Przez co dzieci ocalały. 
Oczywiście do czasu.

O drwalu
Usiadł drwal na leśnej polanie 
i zakrywszy dłońmi oczy mówi: 
gdyby nie ja nie byłoby lasu, 
gdyby nie ja nie byłoby lasu, 
gdyby nie ja nie byłoby lasu,
 I my także zamknijmy oczy i powtarzajmy (w myślach):
Gdyby nie drwal nie byłoby lasu,
gdyby nie drwal nie byłoby lasu,
gdyby nie dual nie Byłoby lasu.

***
Miał być cud,
i gówno.

Mariusz Kruk, Gdyby nie drwal nie byłoby lasu
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Człowiek większy 
od mitu 
Marian Dźwinel 

Szkic reportażowo-biograficzny poświęcony Brzostow-
skiemu powstał w połowie lat siedemdziesiątych. Napi-
sałem go z myślą o publikacji w popularnym tygodniku, 
z którym sporadycznie przez parę lat współpracowałem. 
Redaktor naczelny wolał jednak w swoim piśmie zgiełk 
obrazkowy od nasyconego informacją słowa i zapropo-
nował iście prokrustową wersje skrótu, na który się nie 
zgodziłem. Potem była próba druku w innym literackim 
periodyku, aliści tu nie rozmiary, lecz treści po długich 
wahaniach spowodowały odmowę. Naczelny, molestowa-
ny przez życzliwego tekstowi kierownika działu repor-
tażu, zażądał eliminacji wszystkiego, co humanistyczne 
i społeczne. On chciałby widzieć w reportażu tylko jedno: 
opowieść o przypadku dla peerelowca imponującym: jak 
może jeszcze trwać coś, co zrobiono półtora wieku temu, 
tj. elementy żeliwne śluzy w Kanale Augustowskim (wyja-
śniajmy, że własnoręcznie odlane, w prymitywnych zresz-
tą warunkach, przez potomka arystokratycznego rodu). 
Naturalnie redaktora zajmował sam efekt, nie autorstwo 
niezwykłego dokonania...
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A jednak twórca Rzeczypospolitej Sztabińskiej powoli 
wracał do osłabionej amnezją świadomości społecznej.

W gabinetowej ciszy w latach sześćdziesiątych odkrywał 
fascynujące zjawisko nieżyjący już dziś doc. Julian Bar-
tyś. Po wielu latach archiwalnych poszukiwań uwieńczył 
je książką pod fatalnym tytułem: „Czerwony hrabia Karol 
Brzostowski”. Można damienywać, że tytuł był haraczem 
złożonym postżdanowskim troglodytom, od których za-
wisł los publikacji.

Książka wyszła kilka lat po moim osobistym „odkryciu”. 
A wcześniej o niektórych aspektach działalności gospo-
darczej hrabiego pisała rozprawę jego krajanka Zawistow-
ska. Wcześniej też – o czym nie wiedziałem, zbierając ma-
teriały – pare felietonów poświęcił samotnikowi z Cisowa 
Stefan Bratkowski w „Kulisach”. Później zaś obszerny re-
portaż, idąc śladami Brzostowskiego, zamieściła Małgo-
rzata Szejnert w „Literaturze”.

Z tych wszystkich tekstów wiele można się dowiedzieć 
o człowieku, którego istnienie przynosi zaszczyt cywili-
zacji europejskiej. A przecież nie mówi się o nich (wtedy 
nie było jeszcze ustawy o cenzurze dopuszczającej ozna-
czanie ingerencji) o paru sprawach absolutnie fundamen-
talnych dla rozumienia zdumiewającej wielkości tego, co 
urzeczywistniło się w pierwszej połowie XIX wieku na 
najgłębszej prowincji Rzeczypospolitej. Kartki te są rów-
nież zaledwie dotknięciem fenomenu i mają nie wyczer-
pywać, lecz inicjować zainteresowanie tyleż zjawiskiem, 
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co zagadką osobową. Gdy przed paru laty w salce sale-
zjańskiej mówiłem o Brzostowskim, ktoś poprosił o wia-
domości uzupełniające – ten maszynopis. Gdy w innym 
miejscu wspomniałem nazwisko i charakterystykę dzieła 
tego człowieka, młodzi ludzie wyrazili chęć dokładniej-
szego jego poznania. Brzostowski wraca. Jak przed stu 
siedemdziesięciu laty wracał z Warszawy do rodzinnego 
majątku na nieużytkach, zdewastowanego i zadłużonego 
i z pijanymi mieszkańcami. Zaiste, wracał wtedy na swo-
je-nie swoje jak dziś do będącej w podobnym stanie Rze-
czypospolitej zdegradowanej.

***
Czas dorzuca do kalendarza kolejne dziesięciolecia, żó-
łkną dokumenty w archiwach, egzotycznieje stylistyka 
tekstów o nim, a on, autor dzieła nie pisanego, lecz czy-
nionego, urasta jakby, wznosi się monad własną człowie-
czą kruchość, ponad nietrwałość własnego dokonania. 
Dokonania wielkiego, to można dziś spokojnie powie-
dzieć. A jednak nie pozostało po nim ... nie, nie kończmy 
tego zdania. Bo nieprawda, że nie pozostało nic. Nawet 
nieprawda, że została tylko pamięć.

Pagórek, jak dawniej, widać już z pewnej odległości. trze-
ba tylko wyjechać z boru, o którego ścianę opiera sic od 
północy, jak dawniej, wioska. Dwói jak wtedy, przed pół-
tora stuleciem, na rzeczonym pagórku, w oddaleniu od 
wsi. Wioska nazywa się Poicisówek, dwór i parę chat po 
drugiej stronie drogi – Cisów. Rzeźba więc terenu, więc 
topografia – takie jak kiedyś. Ale czy Karol Brzostowski 
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rozpoznałby ten dziedziniec, śmiertelnie ukamieniowa-
ny potężnymi płytami cementowymi na których do woli 
mogą obijać kolana kolonijne dzieci? A czy nie z cięż-
kiego snu dawnego gospodarza pochodziłby ten basen 
przed frontem dworku,ta gigantyczna. wanna, w której 
miesiąc, może dwa w roku pluska się radosne pokolenie 
i która potem wygląda jak higieniczna trumna, gdzie po-
chowano początki estetyki i szacunku dla historii ojczy-
stej? Tylko dwupienny gałęzisty wiąz nie zdradził pamię-
ci dawnego włściciela. Ale to niemal krewny, wiąz wszak 
zowie się również brzost, może sam Karol Brzostowski 
pamiętał jego młodość, może zadumał się był kiedyś nad 
tym zakorzenionym roślinnym bytem, porównując go do 
słabiej – bo w tkance nerwowej bliźnich – korzeniącego 
się ludzkiego zjawiska...
– Czy słyszał pan o Karolu Brzostowskim? – zwracam się 
do nieznajomego na przystanku autobusowym w Sztabi-
nie, osadzie należącej niegdyś do włości. Brzostowskiego.
– O Brzostowskim? Nie. A... to ten hrabia! – reflektuje się 
przypadkowy rozmówca. Pewnie, że słyszał!
Myślę, jak osobliwe bywają prawa pamięci historycznej. 
Oto żarliwy demokrata, który w swojej gminie (gminę 
stanowiły dobra, których właściciel stawał się wójtem jak 
postanowiła administracja zaborcza) zniósł wszelkie ty-
tuły, każąc do siebie, nadzorców, zarządców itp. zwracać 
się per „panie Brzostowski”, „panie Rzomysłowicz” i tak 
dalej – zapamiętany został jako „hrabia”. A może to sza-
cunek dla tego człowieka domaga się dodatkowego wyra-
zu, znaku wyróżniającego, choćby miał nim być anachro-
niczny tytuł?

Marian Dźwinel, Człowiek większy od mitu
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Zgromadzeni na przystanku okoliczni mieszkańcy wie-
dzą, kim był Brzostowski. „Ja czytałem książkę o Brzo-
stowskim” – powiada Wacław Tomaszewski. Walerian 
Harabuda taż czytał, choć „pozapominało się to wszystko 
to”. Wspomina tylko, że dawny właściciel „te wszystkie 
lasy porozdzielał”. Na książkę o Brzostowskim o niespre-
cyzowanym tytule powoła się jeszcze wielu rozmówców. 
Jeden miał ją na własność,ale zaginęła, drugi też ją znał, 
trzeciemu zabrał, niby pożyczając, redaktor z Białegosto-
ku. Ludzie z ziemi sztabińskiej pod Augustowem nawy-
kli do druku. Już Ludwik Pietrusiński w reportażu z 1862 
roku zauważył, iż duża liczba wiernych w kościele posłu-
guje się książeczkami do nabożeństwa. Niepróżne były 
starania Karola Brzostowskiego. Wyjątek to niezwykły: 
wśród większości mieszkańców gminy sztabińskiej za ży-
cia „wójta” udało się zlikwidować analfabetyzm! Szkół-
ki elementarne, „uczelnia” niedzielna, szkoła fabrycz-
na przy hucie sztabińskiej, wędrowni nauczyciele, zimą 
uczący po chatach czytania i pisania, twarda zasada, że 
czeladnik, chcący uzyskać zwolnienie od terminu, winien 
samodzielnie ułożyć i własnoręcznie napisać odpowiedni 
wniosek – wszystko to dało trwałe owoce.

Wiele dziesiątków lat po śmierci Brzostowskiego z fundu-
szu powstałego na mocy jego testamentu czerpano środki 
na budowę szkół. Sto dwadzieścia lat od dnia, gdy twórca 
Rzeczypospolitej Sztabińskiej kończył swoją nad wyraz 
utrudzającą wędrówkę, młoda nauczycielka Jakubowska 
przypomina nazwy miejscowości, w których pobudowa-
no szkoły: jej rodzinne Sosnowo, Sztabie, Kryłatka, Kra-
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snoborki. Stanisław Ryszkiewicz, którego bez zdziwienia 
można by spotkać w wielkomiejskim klubie młodzieżo-
wym, a który okazuje się rolnikiem, powiada, że Brzo-
stowski założył pierwszy w Europie telegraf elektryczny. 
No, że pierwszy w Europiee, to przesada, ale że pierwszy 
w Polsce, to prawda. „Takiego człowieka nigdy się nie za-
pomni” – konkluduje Jakub Zawistowski, ojciec autorki 
jednej z nielicznych prac o Brzostowskim.

Kim więc był ów człowiek, zmarły rok przed śmiercią Mic-
kiewicza, a wspominany jak ktoś odeszły wczoraj?

Urodzony na Litwie w dwa lata po powstaniu kościuszkow-
skim – zatem, o dwa lata starszy od Mickiewicza – syn po-
sła na Sejm Czteroletni i głosiciela hasła „Żyć swobodnie 
albo ginąć”, otrzymał za młodu staranne wykształcenie. 
Przez cztery lata, do roku 1620, był żołnierzem i oficerem 
wojska kadłubowego Królestwa Polskiego, zajmując się in-
żynierią. Ale pryszłemu reformatorowi życie w zdegrado-
wanej stolicy nie mogło odpowiadać. Zbrzydziwszy sobie 
salony warszawskie, w których nazbyt bywało duszno od 
czynownictwa i wiernopoddaństwa, świetnie zapowiada-
jący się kapitan poprosił o zwolnienie ze służby. Rozpo-
czął życie nedzarza.

Odziedziczony po matce (Chreptowiczównie) majątek 
Cisów pod Augustowem był tak zadłużony i wciągnię-
ty w tyle procesów sądowych, że ktoś zmuszony nim się 
zająć, a nieodporny spychicznie natychmias by się zała-
mał. Gdy w niezbyt odległym Wilnie Adamowi snuły się 

Marian Dźwinel, Człowiek większy od mitu
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po wyobraźni wizyjne postacie z „Ballad i romansów» 
czy «Dziadów», Karol Brzostowski nie widywał nawet po-
staci realnych. Nie przyjmował gości, bo nie miał ich na 
czym posadzić i co podać. Stary sługa Jan Cieroch trzy 
razy dziennie przyrządzał posiłki z samych ziemniaków. 
A przecież w tym samym czasie w młodym dziedzicu na 
nieużytkach, bagnach i przetrzebionych lasach dojrze-
wały myśli i decyzje, które będą wspominały pokolenia. 
Gdy wielki Adam nobilitował lud w swojej poezji, Karol 
Brzostowski niósł ulgę w jego doli czynnie i bezpośrednio. 
Mniej więcej w czasie, gdy w mózgu jego rodaka formowa-
ły się słynne strofy ostrzegające, że „kto nie był ni razu 
człowiekiem, temu człowiek nie pomoże”, młody dziedzic 
zapisywał w zaprowadzonym przez siebie „Dzienniku Ad-
ministracyjnym Dóbr Sztabińskich”: „Uwalniam was (tj. 
chłopów) od wszelkiej przymusowej roboty, bo wszelka 
przymusowa robota poniża człowieka, zamienia go w by-
dlę, wystawia na tysiączne pokrzywdzenia, tamuje jego 
moralne dźwignienie się”.

Brzostowski na początku XIX stulecia rozumiał to,cze-
go nie będą w stanie XX-wieczni państwowi przestepcy, 
organizujący obozy pracy przymusowej. Zdjął z włościan 
poniżające brzemię pańszczyzny. A pamiętajmy, że jego 
posiadłość znajdowała się w katastrofalnej sytuacji! Do-
piero wielkoduszna pożyczka sąsiada z Suwalszczyzny, 
Ludwika Paca, późniejszego powstańca listopadowego, 
pożyczka niemi wmuszona przyjacielowi – pozwoli-
ła na pierwsze przedsięwzięcie inwestycyjne. Ponieważ 
w 1824 r. rząd Królestwa Polskiego rozpoczął budowo 
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Kanału Augustowskiego, powstało zapotrzebowanie na 
elementy żelazne, w pobliżu jednak nie było hut. Wobec 
tego hrabia Karol zabrał się do podręczników technologii 
odlewnictwa i z pomocą paru osób w prymitywnej szo-
pie, niemal bez urządzeń, wykonał części żelazne śluzy, 
które użytkuje się w kanale (m.in. w Dębowie) do dziś!

Sowita zapłata za odlewy stworzyła warunki do działań 
gospodarczych na większą skalę. Teraz już nożna było po-
stawić wirowaną odlewnie i fabrykę maszyn rolniczych, 
nic nie przeszkadzało rozszerzyć produkcji huty szkla-
nej, również nowo założonej. Surowcem dla huty żelaza 
była ruda darniowa, znaleziona po starannych poszuki-
waniach w dobrach Brzostowskiego i sąsiednich. Później 
musiało się sprowadzać rudę z Niemiec, jak informuje 
pan Kożuchowski, zamieszkały na strychu odnowionego 
dworku. Ta „nienaturalność” funkcjonowania huty bez 
dostatecznego surowcowego zaplecza była przedmiotem 
krytyki w rodzinie. Siostra Karola, Izabela, usiłowała na 
tej między innymi podstawie obalić po śmierci brata jego 
testament, w którym znajdowało się także polecenie kon-
tynuowania pracy fabrycznej. Biurokracja moskiewska 
skwapliwie popierała przeciwniczkę byłego powstańca li-
stopadowego.

Brzostowski na uwadze miał cele inne niż materialne, fi-
nansowe. Ba, solidne, należące do najlepszych w Króle-
stwie wyroby fabryczne sprzedawał taniej od innych pro-
ducentów. Temu niepospolitemu człowiekowi chodziło 
o to, by dać zatrudnienie i dochód ludziom osiadłym na 

Marian Dźwinel, Człowiek większy od mitu
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lichej ziemi! W tym samym celu założył browary i wy-
twórnię znakomitych likierów, a mimo to, o czym później, 
w jego dobrach ludzie oduczyli się pijaństwa. Brzostowski 
– rolnik i przemysłowiec – był równocześnie najczystszej 
krwi humanistą i społecznikiem. Gospodarka, ekonomicz-
ne sukcesy, które ten mistrz organizacji osiągał, nie były 
celem jego działań. Były instrumentem. Celem – ludzkie 
dobro. Pietrusiński pisał w „Przeglądzie Europejskim” Kra-
szewskiego: „Najwyższego podziwiania godnem, jak Brzo-
stowski z matematyką, mechaniką, buchalterią, a zatem 
najściślejszą rachunkowością umiał zawsze łączyć uczucie 
serca, iść za popędem najczystszej miłości bliźniego”.

Nawet tak,zdawałoby się, ekonomiczne posunięcie, jak 
licytacja dzierżaw, miało swoją społeczną motywację: 
„Przed licytacją świadomi konkurenci oglądają glebę, 
przypatrują się jej, oceniają ją sobie. Za tem idzie narada 
i przez badanie, przez współubieganie się dusza od wie-
ków na sen skazana budzić się zaczyna. [...] Brzostowski 
wyrozumiały, ale ścisły w wymiarze sprawiedliwości, fol-
guje, dozwala spłaty drobnemi ratami [...]” (L. Pietrusiń-
aki, „Przegląd Europejski” 1862, z.3). Za pierwszy mórg 
dzierżawa wynosiła 70 cetnarów ziemniaków, za drugi – 
30, za trzeci -20, a za następne w ogóle czynszu się nie 
płaciło. Czyż nie stanowiło to zachęty do rzetelnej roboty 
na większym obszarze? Ci, którzy uprawiali ziemię star-
nnie i umiejętnie, stawali się po śmierci Brzostowskiego 
– w myśl postanowień jego testamentu – właścicielami 
dotychczasowych dzierżaw. W testamencie było zastrze-
żenie, że prawo własności tracą lenie i upoje.
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Ale to tylko część dokonań reformatora.

Oto Karol Brzostowski wprowadził przymus i powszech-
ność obowiązku szkolnego. Każde dziecko, zarówno 
chłopiec, jak dziewczyna, miało obowiązek uczeszczać 
do szkoły. Wieśniak, który nie posyłał dziecka na nako, 
płacił kare. Wcale jednak nie do kasy dworskiej, lecz do 
tzw. karbonki, czyli skarbonki gminnej, służy społeczno-
ści wieśniaczej. Kilka było takich „karbonek”, z których 
pieniędzmi opłacano nauczycieli, udzielano pomocy do-
tkniętym klęską żywiołową,wspierano chorych i ubo-
gich. Gdy wskutek deszczów w 1846 r. zmarniały plony 
zbóż i ziemniaków, Brzostowski wypłacał pożyczki z kasy 
dworskiej, nie naruszając funduszu skarbonek; „gdyż do 
rozporządzenia bezwarunkowego takowymi dziedzic 
nie czuł się mieć prawa”. Z funduszu skarbonek utrzy-
mywano również apteki wiejskie. Ludność korzystała ze 
stałej pomocy lekarskiej. Zdarzało sio, że hrabia Karol 
sam przywoził lekarstwa dla chorych. Spotyka się też 
wzmianki o założeniu przez niego szpitali. Gdy w la-tych 
1847-49 panowała epidemia cholery, „Brzostowski był 
pierwszy, który śpieszył z pomocą”. W obliczu głodu roku 
1846 ten niezwykły człowiek sprzedawał zboże i siano po 
cenach niższych od targowych, zwalniał również całko-
wicie od „zsypki kartoflanej”, do której zobowiązani byli 
dzierżawcy.

Żeby w społeczności gminnej wyrobić nawyki poszano-
wania ładu i interesu bliźnich, Brzostowski opracował 
kodeks karny. Kodeks przewidywał za kradzież grzywnę 
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(wpłacaną do skarbonki, nie do kasy dworskiej), której 
wysokość sięgała czterokrotnej wartości rzeczy skradzio-
nej. Za kradzież z pola wpłacało się sumę dzisieciokrotnie 
większą od wartości przedmiotu skradzionego. Nie zawsze 
kodeks jest lekarstwem na przestępstwa, ale ten poskut-
kował: kradzieże znikły całkowicie. Ustały również bójki, 
gdyż za udział w nich płaciło sio po 1 zł. (dniówka męska 
piesza wynosiła 40 gr., tj. 1 zł i 10 gr.). Kare do skarbonki 
wiejskiej noża też było zapłacić za przydługie wysiadywa-
nie w karczmie.

Na rozprowadzanie alkoholu mądry społecznik – sam bę-
dąc wszak właścicielem browarów – nałożył ograniczenia. 
Pić można było tylko w karczmie i tylko dla poprawy hu-
moru. Za upicie gości szynkarz płacił 6 zł od osoby, płacił 
też, gdy ktoś upił się poza karczmą, gdyż z niej wódki wy-
nosić nie było wolno.

Kodeks przewidywał kary za żebranie. Zdrowi mieli obo-
wiązek pracować, chorymi musiała opiekować się rodzina. 
Brzostowski ogłosił, że „kto chce pracować, zawsze prace 
i zarobek znajdzie”, oficjalistom zaś nakazał: „Nikomu nie 
należy roboty odmawiać”.

Nie zapomniał Gospodarz o estetyce obejść. Codziennie 
dwaj strażnicy objeżdżali wszystkie wsie i sprawdzali po-
rządek. „Za niedozór koło domu, za nieczystość kołolo 
domu i przed domem” groziło 20 groszy grzywny. Mniej 
więcej raz na tydzień Brzostowski sam objeżdżał teren 
gminy...
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Filozofia Brzostowskiego wykluczała stosowanie kar cie-
lesnych. W gminie sztabińskiej prawie nie znano aresztu, 
jako że ten do próżniactwa przyzwyczaja. Mądry gospo-
darz niezmiernie wysoko cenił czas, nazywając go „dro-
gocennym kapitałem ubogiego człowieka”. Wydał wiec 
zarządzenie, że każdy, kto przyjdzie do kancelarii lub kasy 
i straci czas z winy administracji, musi otrzymać ekwi-
walent: dorosły 15 groszy (czyli pół złotego), dziecko 10 
gr. Dla oszczędności czasu włościan Brzostowski otwo-
rzył składy niezbędnych artykułów, sprzedając je po ce-
nie kupna z niewielkim dodatkiem za transport i skład. 
Wyprzedził Warszawę, zakładając kasę oszczędnościową, 
wypłacającą pięć procent w stosunku rocznym, i Pożycz-
kową, pobierającą sześć procent rocznie. Pod koniec ży-
cia kazał udzielać pożyczek bez żadnego zabezpieczenia, 
ufając słowu dłużnika, który sam ustalał termin zwrotu. 
Nikt nie zawiódł zaufania Wierzyciela, nawet najubożsi 
spłacali raty.

Brzostowski-humanista wzywał wszystkich do samodziel-
nego myślenia, można by rzec: zobowiązywał do godności. 
Oto w „Dzienniku Administracyjnym Dóbr Sztabińskich” 
prócz gospodarza mogli swoje uwagi wpisywać wszyscy 
chętni. Brzostowski przypominał: „każdy w nim powinien 
swoje zdanie pisać, choćby w materii dla niego obcej. Nikt 
nie może tego brać za złe, bo zdanie wolno każdemu mieć 
i różność zdań nie powinna dawać powodu do kłótni i gnie-
wów osobistych [...]. Nie należy ani tem się dekoncentrować, 
że starszy lub tam, czyj wydział, ma inne zdanie, ani tem, 
że może nie zawsze podana opinia z moją się zgodzi. Każdy 
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powinien szczerze działać i pisać podług swego przekona-
nia”.. Było więc coś na podobieństwo prawdziwej wolności 
prasy w owej Republice Sztabińskiej, jak potomni określili 
gminę Brzostowsskiego. Nic dziwnego, że panowała tam, 
jak byśmy dzisiaj powiedzieli, atmosfera ekumeniczna. 
Kościół katolicki sąsiadował z synagoga, protestanci zaś 
mieli zapewinioną opiekę duszpasterską dojeżdżającego 
z Suwałk pastora...Nie sposób w tym lapidarnym szkicu 
wymienić wielu poczynań, które wyznaczała potężna oso-
bowość reformatora-humanisty. Same wyliczenie pomy-
słów i realizacji wynalazczych (koparka, dojarka itd., itd.) 
zajęłoby sporo miejsca. Zaledwie wspomniałem tu o wa-
lecznym udziale w powstaniu listopadowym (Brzostowski 
nie miał czegoś, co dzisiejszą terminologią można by na-
zwać kompleksem l Sonnenbrucha). Czy można nie przy-
toczyć choćby wzmianki o skomplikowanej, by nie powie-
dzieć: wyrafinowanej grze prawnej z carską administracją, 
aby zapobiec konfiskacie majątku za udział w zbrojnym 
zrywie? Trzeba też powiedzieć o tułaczce emigracyjnej, 
o stosunkowo szybkim powrocie (amnestia...). A jednak los 
chciał, że prochy tego genialnego Polaka pozostały na ob-
czyźnie, spocząwszy w 1854 roku w sąsiedztwie szczątków 
Niemcewicza, Kniaziewicza, a wkrótce i Mickiewicza na 
podparyskim cmentarzu Montmorency.

I oto jesienią 1975 roku chodziłem po małej i pustawej sal-
ce muzealnej, wśród ścian pamiętających swego wielkiego 
budowniczego, i słuchałem utyskiwań kierownika Ośrodka 
Kolonijnego warszawskiej Fabryki Sprężyn, pomieszczone-
go w cisowskim dworku. Mój rozmówca nerwowo przeko-
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nywał, że najlepiej wszystko to zabrać na przykład do szko-
ły w Sztabinie, bo co te za miejsce na muzeum, skoro nawet 
świeża farba odpada od tynku – i co to za spotkanie mu-
zeum z kolonistami! A przecież ten sam człowiek ubolewał 
nad brakiem hasła „Karol Brzostowski” w powojennych en-
cyklopediach... Parę figurek, tablica nagrobna odlana w gi-
serni sztabińskiej, kilka fotokopii dokumentów – oto i cały 
dobytek „muzeum”. Ciekawe, że odlewy tak są odporne na 
korozję. Niezniszczalne wydaje się stojące w Sztabinie po-
piersie dziada Karola po kądzieli, Joachima Chreptowicza, 
nie poddaje się destrukcji czasu nagrobek Wiktorii Ryma-
szewskiej, skromnej a wybitnej wspólpracownicy Brzostow-
skiego, który sam zaprojektował i wykonał tę żeliwną archi-
tekturę. Podobno w niektórych gospodarstwach używa się 
maszyn wykonanych w fabryce sztabińskiej przed wiekiem 
z kładem. Mówią mi, że rolnik Czerwiński do dziś tnie sło-
mę sieczkarnią z tejże fabryki. Pan Kożuchowski, którego 
ojciec żył w atmosferze legendy Brzostowskiego wspomina, 
że do 1974 roku doskonale służyła droga żużlowa usypana 
przez sztabińskiego przemysłowca. Później ją poszerzono, 
przekopano i z dawnego wyglądu nic nie zostało. Nie oca-
lały budynki fabryczne i browarne, za to pół wsi – według 
Kożuchowskiego – pobudowało się z fundamentów huty, 
jeszcze przed wojną przypominających o swoim budowni-
czym murami spojonymi tak potężnie, że tylko żelazobe-
ton mógłby z nimi konkurować. Czasami zdarza się trafić 
w ziemi na stosy szkła lub pojedyncze grube butelki z huty.

Ziemia jest łaskawsza od ludzi. Do niedawna na rynku szta-
bińskim, zwanym obecnie placem Karola Brzostowskiego, 
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rosły dwie stare lipy, pamiętające czasy gospodarza z Ciso-
wa. Były naczelnik gminy, z czasem awansujący, postawił 
zapewne znak równości z anachronizmem – i lipy skazał 
na ścięcie... Posadził, a jakże, młode drzewka, chyba po to, 
by rachitycznymi gałązkami przypominały czyny „postę-
powego” urzędnika, działającego zresztą w zgodzie z du-
chem czasu, a na pewno z duchem przedsięwzięć resortu 
leśnictwa.

Mimo takiej administracji w połowie lat siedemdziesią-
tych Sztabie należał do gmin wzorowych, które nawet 
dostąpiły przywileju kontynuowania inwestycji, gdzie 
indziej wstrzymanych. Czy pomylimy się, dopatrując się 
w tym następstw rozpędu, który zainicjował niegdyś nie-
pospolity gospodarz? Na pewno jednak nie zaparła się ta 
ziemia swego wielkiego krajana. Powstał nawet pewien 
mit związany ze skutkami jego działalności. Oto, jak za-
świadcza dr Łukaszewicz z Politechniki Białostockiej, do 
dziś nie zniknęło przeświadczenie, że biorąc za żonę pan-
nę z okolic Sztabina, będzie się miało towarzyszkę uczci-
wą i gospodarną. Co prawda, opowiada K,ożuchowski, na-
zywa się te panny hrabskimi wnuczkami, trzeba się w tym 
jednak dopatrywać nie tylko przekąsu, lecz i odrobiny po-
dziwu. Nie może też to być aluzją do osobistego życia re-
formatora, gdyż było ono zdumiewająco ascetyczne.

Ślady Brzostowskiego to jeszcze temat do podjęcia. 
Oto jedna z zagadek do tematu. Słyszę w urzędzie gmi-
ny, że sztabinianie mają swoisty sposób sadzenia ziem-
niaków: orzą co dragą skibę, sadzą, bronują, przeorują 
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bruzdę przedtem nie ruszoną, znów bronują – a ziemniak 
to bardzo lubi, bo potrzebuje pulchnej ziemi. Czy nie daje 
to materiału do przypuszczeń, że twórcą lub inicjatorem 
tej techniki uprawy był nie kto inny. jak dziedzic z Cisowa. 
Bo on przecież wprowadził u siebie między innymi płodo-
zmian, on z właściwą sobie dociekliwością i energią po-
szukiwał najbardziej wydajnych form agrykultury.

Kultywuje się pamięć Brzostowskiego w lokalnej szkole, 
nawet przybrała jego imię. Kierujący tą szkołą w latach 
siedemdziesiątych wiedział , że patronowi zawdzięcza się 
coś bardzo konkretnego, bo mury, wybudowane wpraw-
dzie kilkadziesiąt lat po jego śmierci, lecz ze środków 
fundacji Brzostowskiego (notabene rozwiązanej w PRL 
pod koniec lat czterdziestych...). Toteż naturalne jest, że 
postanowione prowadzić tu album poświęcony wielkie-
mu społecznikowi, że myślało się o obchodzie dni patro-
na, że zapoczątkowano gromadzenie rekwizytów do izby 
pamiątek. Brzostowski wiec żyje, zakorzeniony głęboko 
w pamięci nie tylko starego Ulickiego, którego ojciec znał 
dziedzica, nie tylko niestarego Romanowskieqo z Podci-
sówka, który sporo wie o niezwykłym lokatorze z pobli-
skiego dworu sprzed półtora wieku, a chętnie by o nim 
rozmawiał. Brzostowski żyje także poza lokalną tradycją: 
jako przykład demiurga rzeczywistości, w której możliwe 
jest „moralne dźwignienie się człowieka”. Czy może być 
coś ważniejszego?

Marian Dźwinel, Człowiek większy od mitu
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Moskwa-Pietuszki. 
Podróż łgarza 
Waldemar Górny 

Nie wiadomo dlaczego my, rosyjscy pisarze nigdy nie 
pytaliśmy się: Czy Chrystus chodził w jarmułce i jakie 
były jego sandały? Zawsze, o ile pamiętam, trwonili-
śmy czas na dyskusję, w której centrum stawialiśmy 
pytanie: jaki byłby człowiek bez chrystusowej nauki? 
Doprawdy, mój drogi przyjacielu, jestem głęboko 
przekonany, że duch nasz niepotrzebnie nadużywa 
delirium.
Konstantin Leontiew, Pisma k Wasiliju Rozanowu 
(tł. W.G.)

Zaledwie przebrzmiały ostatnie akordy wspaniałej pie-
śni Schuberta, która uświetniła i unieśmiertelniła za-
razem świeżo upieczonego noblistę Aleksandra Sołże-
nicyna, a już w czasopiśmie Ami, w tym samym roku 
(1973), jakby w pośpiechu, pojawiło się dzieło-aluzja, 
dzieło-symbol dokonujące alkoholowej apologii rozalko-
holizowanej Rosji. Moskwa-Pietuszki znana jest Polakom 
od roku 1976, kiedy to doskonały przekład Niny Karsow 
i Szymona Szechtera udostępnił nam kafkowski w at-
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mosferze i gogolowski w zamyśle poemat Wieniedikta 
Jerofiejewa.

Jerofiejew świadomie posłużył sic w podtytule gatunkowym 
pojęciem: poemat. Myślę także, że Nikita Stawiski (autor 
przedmowy do wydania polskiego) wyczerpująco wyjaśnił, 
skąd struktura poematu w „wielkiej literaturze rosyjskiej”. 
Jeśli przyjmiemy, że istotnymi cechami poematu są: niezbyt 
rozbudowana fabuła oparta na motywach podróży, reflek-
syjna nostalgiczność wobec nieoczekiwanej filozoficzności 
ludzkiego bytu, to przyznać musimy, że poemat Moskwa-
-Pietuszki jest kolejną, arcygenialną dygresją o rosyjskiej 
przestrzeni i rosyjskim człowieku: dociekliwym, inteligent-
nym łgarzu, przeciwstawiającym własny nieograniczony 
świat wyobraźni surowej i śmiertelnie nudnej przyrodzie.

Podróż to pretekst do zaprezentowania właściwej odpowie-
dzi na pytanie: jaka jest Rosja? odpowiedź może zabrzmieć 
różnie. Andre Glucksman proponuje na przykład taką wi-
zje: „[...] teraz wiem dlaczego Rosja jest krajem ludzi cier-
piących na nadmiar wyobraźni i wrażliwości. Przeciwstawić 
się, o paradoksie, smutkom i. Wielkości Rosji to albo pogrą-
żyć się w pijaństwie, może zbrodni albo, po prostu, niczym 
artysta stwarzać swoją biografie, łgać (A. G1ucksman, Ku-
charka i ljudojed, tł. W.G.). W socjologicznej rozprawie Mar-
ka Powpowskiego (Tretij lisznij. On, ona i sowiecki reżim) 
znajdujemy niejako apendix do refleksji Glucksmana „Duch 
literatury rosyjskiej nie chce wyschnąć, jest zdycydowaną 
antytezą klęski, jaką poniosła sowiecka rzeczywistość poli-
tyczna i społeczna” (tł. MB.G.).
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Literatura musi być alegorią przeciwstawioną surowe-
mu prawu „[...] niedźwiedzia i wilka” (Mereżkowski). Jest 
także radosnym łganiem wyzywajacym na pojedynek ofi-
cjalny bełkot mass-mediów. Była zresztą taką od wieków. 
Alternatywa zakładu psychiatrycznego, schizofrenia bez-
objawowa Snieżawskij lub dacza w Pieriediełkinie, syste-
matycznie pogłębiała etyczne problemy. Wreszcie gdzieś 
w okolicach Gogola i Czaadajewa, Szałamowa, Wojno-
wicza, Siniawskiego wyzwoliła dwa kryteria: łgarstwo 
i kłamstwo. 

Skłonność do rozmijania się z prawdą nie jest imperaty-
wem rosyjskiej mentalności i rosyjskiego charakteru. Jest 
poniekąd atrybutem literatury, która zmuszona została do 
zaprezentowania podróży z Petersburga do Moskwy (Ra-
diszczew), z Tuły do Orła (Szczerbataw i Sałtykow), czy 
wreszcie z Moskwy do Pietuszek, za pomocą alegorii. Ję-
zyk łgarza nie jest zaś językiem ezpowych omówień, me-
tafor aluzyjnie przenoszących nas we właściwy kontekst 
epistemologiczny. Łganie w perspektywie literackiej zdaje 
się być zabiegiem celowym, zdeterminowanym przy tym 
konwencją gry. Całkowicie wykluczam jego bezinteresow-
ność. Kłamstwo, moim zdaniem, zdecydowanie odrzuca 
narrację inspirowaną regułami gry. Jest przecież racjonal-
ne i wypływa z potrzeby interesu. Jest także dalekie od 
zabawnej formuły, którą proponuje Wienia-narrator po-
ematu Moskwa-Pietuszki.

Zatem podróż łgarza to konwencja ucieczki od kłamstwa 
w misteryjny świat anegdoty i gawędy. Absurdalne, aneg-
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dotyczne wydarzenia wyjaskrawiają absurd kłamstwa, 
o którym wszyscy wiedzą, że i tak nie potrafi ono zatrzeć 
tropów. Umożliwia te swoistą grę spiętrzenia absurdu 
struktura skazu, gatunku ugruntowanego przez trady-
cję rosyjskiej prozy. Za sprawą Gogola skaz zadomowił 
się w literaturze rosyjskiej i stał się wdzięczną formą li-
terackiej wypowiedzi dla Gonczarowa, Dostojewskiego, 
Biełego, Bułhakowa, Wojnowicza, Wałkowa czy wreszcie 
Jerofiejewa. Wartki potok słów, anegdot, filozoficznych 
uogólnień, narracja naśladująca wypowiedzenie ustne, 
pozornie chaotyczny tok opowiadania utrwalający nieja-
ko w wyobraźni czytelnika gesty i mimikę, jest skutecz-
ną bronią przeciw totalitarnej sprawiedliwości. Znane są 
przecież tryumfy skazu nad autorytetu władzy: Andriej 
Biały – opowiadanie Jewo wieliczestwo, Fiodor Dostojewski 
– Zapiski iz podpolja, Andriej Płatonow – Na wprok, Wy-
kop, Michał Bułhakow – Psie serce, Fiodor Sołogub – Po-
licjant, opowiadania Zoszczenki, Oleszy, Arżaka (Daniel), 
Terca (Siniawskij) i dziesiątki innych, dla których wzorem 
był Gogol. Kim jest Wieniedikt Jerofiejew? Łgarzem o dia-
lektycznych skłonnościach, a może pijaczyną lub wesoł-
kiem z rosyjskiego Montparnasu (Ozierowskoje)?

Autora Moskwy-Pietuszki kojarzono z jego jesieninow-
ską fotografią, na której figlarne oczy, pełne herakli-
tejskiej aprobaty dla świata, jednoznacznie spoglądały 
w kielich Mono macha wypełniony koktajlem wyobraź-
ni, antidotum na teraźniejszość. Ci, którzy widzieli jego 
zdjęcie i znali uroczą pijacką odyseje pod tytułem Mo-
skwa-Pietuszki, autorytatywnie, ze swoiście alkoholiczną 
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nonszalancją określali kondycje Wieniedikta Jerofiejewa 
stwierdzeniem: nasz człowiek. Któż z nas nie szeptał z sa-
tysfakcją: Wienia autor, Wienia żartowniś i łgarz jest pi-
jakiem. Mit Jerofiejewa zwolna przerodził się w pewność. 
Zastanawiano się tylko czy Moskwa-Pietuszki napisana 
została w alkoholowym allegro tertio non datur, czy też 
w moralitetowym Saecula Saeculorum. Świadectwem 
„upadku” Wicniczki Jerofiejewa miał być oczywiście po-
emat z wizjami Moskwa-Pietuszki, deliryczna tragedia 
zatytułowana Noc Walpurgi (o której przyjdzie nam kie-
dyś porozmawiać) i subtelny, grający na najwyższych dia-
pazonach ludzkiej natury esej o Wasiliju Rozanowie pod 
tytułem Oczami ekscentryka. Nienormalność ekscentryka 
poszukującego swej tożsamości w miłości i w Białym ode-
skim za trzy ruble i dwadzieścia pięć kopiejek stworzyła 
obraz człowieka z wysoko uniesioną głową, ale odrąbany-
mi kończynami. I tak raz po raz ktoś przemycał kolejne 
mitologemy, które w ostateczności zatarły całkowicie róż-
nice miedzy Wienia-narratorem poematu, a Wieniediktem 
Jerofiejewem przymusowym pacjentem psichuszki,czy 
kopaczem w okolicach Szeremietiewa. Jego biografie do-
pełniło, wówczas, legendarne zagubienie w budce telefo-
nicznej maszynopisu. oryginalnej powieści,różnorodność 
skarpet na nogach (co było oczywistym plagiatem), krok 
defiladowy z Dworca Kurskiego na Plac Czerwony jakoby 
z zamiarem uczestniczenia w kremlowskiej zmianie war-
ty, szalapinowsko-jerofiejowski koncert w celu rozrekla-
mowania zalet piwa żygulowskiego, czy wreszcie happe-
ning, podczas którego Wieniedikt Jerofiejew precyzyjnie 
wykazał, za pomocą leninowskiego sylogizmu zresztą, 
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wyższość Popa a nad Marconim, Łysenki nad świętym To-
maszem, Balibanowa nad Erazmem z Rotterdamu i Lenina 
nad Panem Bogiem.

Wreszcie w styczniu w obszernym eseju o Rosji, wydru-
kowanym bez większych cenzorskich manipulacji w „Ty-
godniku Powszechnym” Andrzej Drwaicz przedstawił 
nam prawdziwego Wieniedikta Jerofiejewa. Okazało się, 
że autor poematu nie pije alkoholu. Jego językowy urok 
i wyobraźnia nie są dziełem syndromu Archilocha, a dzie-
łem talentu i upokorzenia, którego doznaje dusza artysty 
w społeczeństwie zamkniętym. Choroba strun głosowych 
nie pozwala na pianistyczne ewolucje (odrzucenie głowy 
do tyłu niby pod wpływem natchnienia). Wykształce-
nie filologiczne i filozoficzne nie jest dziełem samouka. 
Zatem Moskwa-Pietuszki jest poematem ze wszech miar 
wykoncypowanym i wkomponowanym w tradycję skazu, 
z którego zrodził się łgarz-demaskator. Zdziwienie i za-
chwyt oto cała teoria skazu, o którym słynny monografi-
sta Gogola, Sałtykowa-Szczedrina, Dostojewskiego, Pisa-
riewe i tylu innych. Iwanow-Razumnik, „wieczny więzień 
Stalina” napisał: „Potrafimy opowiadać, zmyślamy ile 
tylko można, a dusza człowieka jest pojemna. Wystarczy, 
że w naszych historiach pojawi się on choćby na moment 
a wszystko jest jasne, pewne, prawdopodobne. Nikt jed-
nak nie przeczuwa, te za tym zachwytem i pozornym zau-
roczeniem światem kryje się mrok, powiem więcej: pusty-
nia” (K. Migunow, Waspaminaja). Tak ... Pustynna radość 
oto kolejna wersja tematu o podróży z Moskwy do Pie-
tuszki. Przyjrzyjmy się zatem dziełu, które jeden z bar-
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dziej „horyzontalnie” patrzących krytyków umieścił obok 
dzieł Dantego, Cervantesa, Kafki, Gogola i Dostojewskie-
go (a może miał rację?).

Podróż Wieni zaczyna sic od delirycznej penetracji oko-
lic Kurskowo Wokzała. W poszukiwaniu stołecznej, ro-
syjskiej, kubańskiej i czerwonego odesskiego przemierza 
nasz bohater ulice Kostomorowra i Czkałowa. Usatysfak-
cjonowany, czytaj: z pełną teczką, odjeżdża w kierunku 
Pietuszek. Z okien wagonu ma szanse zobaczyć jeszcze 
Zołotorożskij Wał, na skraju którego, przewidujący ojco-
wie miasta ustawili Lenina – mówcę z jego jakże niepo-
wabnym pytaniem: czyja to czapka ,towarzysze? Potem 
rozpędzony elektrowóz „przelatuje” nad Wołoczewskają, 
mija z prawej strony Muzeum im. Andrieja Rublowa i za-
trzymuje się na pierwszej stacji: Sierp i Młot. To właśnie 
tam Wiania zdał sobie sprawę z potęgi ludzkiej ciekawości 
i z mocy właściwie użytych słów. Ruszamy dalej nad Bul-
war Entuzjastów i jeśli dobrze wpatrzymy się w perpek-
tywe szosy w oddali dostrzeżemy wieżę i mury słynnego 
Lefortowa. Kiedy rozpocznie się najradośniejsza, bo szó-
sta kolejka stołecznej, nim zdążymy przegryźć chlebem, 
wzdłuż Niżegorodskoj zamigoczą dachy dacz członków 
nomenklatury zamieszkujących Gorkij. Potem już tyl-
ko aż do samego Karaczarowa towarzyszyć nam będzie 
monotonny widok Rjazanskowo Prospektu, umiejętnie 
„spacyfikowanego” imionami słynnych internacjonali-
stów: ulica Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Nadież-
dy Krupskiej, Zdanowa i całkiem nieoczekiwanie, w tym 
rozlewisku dobrych chęci, pojawia się maleńka Tichoń-
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ka, która po kilkudziesięciu metrach rozpaczliwego bie-
gu wpada w rozległy i łapczywy Krasnokursantskij Pro-
spekt. Daleko, z prawej strony, nim dokonamy kolejnej 
pianistycznej ewolucji, jeśli rosyjska lub stołeczna wprawi 
nas w nostalgiczno-religijny nastrój, zobaczymy kopuły 
Rogażakoj Starowierakcj Cerkwi. Potem, już w doskona-
łym humorze, wystarczy splunąć z wiaduktu Smirnowa 
na Smirnowskają i zatrzymujemy się w Karaczarowie. 
Z Karaczarowa już tylko skok na obrzeże Moskwy. Snując 
opowieść o fenomenologicznym stosunku jerofiejowskiej 
„defekcji” do filozofii Kanta i Huserla wciąż zmierzamy 
sic z noumenalnym charakterem rosyjskiej wódki i mono-
tonną perspektywą pokonywanej przestrzeni. Przed Ku-
pawą rozpoczyna się barwny festiwal haseł zwiastujących 
nadejście świetlanej przyszłości. Jeśli Wiania jest jeszcze 
dostatecznie spostrzegawczy, dopatrzy się, że świetlana 
przyszłość pojawiła się tuż przed Chrapunowem, gdzie na 
poboczu Prospektu Zurawljewa mieszkali Mikojan, Mo-
łotow, mieszkają Kosygin i Gromyko. Pierwsza rozmowa 
z aniołami pełniącymi obowiązki policji Pana Boga i służ-
bę w KGB odbywa się w trakcie wielkiej inscenizacji, pod-
czas której dowiadujemy się, że ani Wiania, ani Rosja nie 
dotrą nigdy do celu. Towarzyszą nam, zawsze milczące, 
monolity poników Frunzego i Czapajewa tych, których 
Wiania nie mógł zauważyć, albowiem między Zujewem 
a Omutiszcze Wiania otworzył swoje serce na przestrzał. 
Zdradził nam wówczas receptury, słynących z doskona-
łych proporcji, koktajli. Wszak trudno spoglądać na umę-
czone twarze bohaterów krasnojarmii, skoro Wienia roz-
postarł przed nami wizją spełnienia. Każdy zaś odnajduje 
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swoje pragnienie w pragnieniu Jerofiejewa. Człowiek nie 
chce przecież na próżno obijać się we wszechświecie i za 
pomocą koktajlu „Psiajucha”, czy też „Balsamu Kanaań-
skiego” próbuje odnaleźć właściwą drogę do donn. Tuż za 
Oriechowem-Zujewem dowiadujemy sie także jak kochają 
Rosję ci, których Rosja nie kocha. Naprzeciw siebie zasia-
dają zatem zbędni (liszeńcy), którzy cel życia odnajdują 
w uporczywej, aż do utraty tchu, podróży.

W rosyjskiej literaturze zdają się dominować cztery typy 
bohaterów: duchowi maksymaliści, którzy metafizykę zła 
i dobra doprowadzają do ostateczności (casus: Stawrogin, 
Karamazow, Kiryłow lub Ableuchow), maksymaliści poli-
tyczni zadłużający się w idei Królestwa Bożego, tacy jak 
Wierchowieński, Kostomarow czy Bazarow, czy wreszcie 
trzeci typ, będący niejako uosobieniem klęski jaką ponosi 
ludzka aktywność (Obłomow). Za sprawą Suchowo-Ko-
bylina pojawił się czwarty typ bohatera, który w różnych 
mutacjach, w zależności od aury politycznej i społecznej, 
objawia się w wybitnych dziełach literatury rosyjskiej. Na-
leżą doń Tariełkin, Pieriedionow, Mirkin, Bazarow, Die-
gajew. Są to ludzie, których rzeczywistość obrała sobie za 
swoje zwierciadło. Wienia narrator zdaje się być syntezą 
wyżej przedstawionych typów. I tak, maksymalizm poli-
tyczny dzięki hasłu „wszystko albo nic” może także za-
brzmieć „o której otwierają sklep w Leontiowue,Kirowne 
czy Chrapunowie?”. Sklepy zatem otwiera sie dla maksy-
malistów nowego tupu. Rodzi się pogarda dla politycznej 
sławy, zmusza do refleksji przebijające się cierpliwie przez 
kłamstwo słowo.
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Obłomowszczyzna zaś to przede wszystkim brak innej 
aktywności niż aktywność zdążającego do Pietuszek 
iskatielnika nieprzypadkowa obdarzonego chorobą całej 
Rosji. Nie pada nigdy pytanie „czy warto wstać z łóżka?”. 
Gonczarow wie dlaczego nie warto wstawać w ziemskim 
Królestwie Mikołaja I. Jerofiejew zastanawia się: jak wstać 
z godnością i potykając się dotrzeć o własnych siłach na 
Sadową w Pietuszkach?

Rozmiar żądań duchowych maksymalistów nie dotyczy 
pytań o istotę dobra i zła. Pytania pobrzmiewają dla Ro-
sji całkiem inną nutą. Jest ona także obecna w opowia-
daniach Andrieja Płatonowa, a sprowadza się do dwu ob-
sesyjnych formułek „dlaczego piję?” i „jak piję?”. Kiedy 
zadajemy je Wieni, bezradnie rozkłada ręce, chowa twarz 
w rękawie przetartej, przejrzystej jak muślin marynarki 
i płacze. W tym czasie mijamy Leonowo, zatrzymujemy 
się w Pietuszkach i konstatujemy z radością, że brak nam 
odwagi, aby znaleźć się na peronie wraz z Wieniediktem 
Jerofiejewem.

Waldemar Górny, Moskwa-Pietuszki. Podróż łgarza
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Przegląd zagraniczny 
(o futurologii 
i kryzysie 
humanistyki)
Niewątpliwą atrakcją numer 17 (lato 1988) „Letre Interna-
tionale” jest obszerny blok futurologiczny przenoszący nas 
w lata 1988, 2006 i 2013. Pozycją najbardziej w nim akade-
micką jest obszerny szkic,którego autor, jeden z proroków 
futurologii amerykańskiej, Daniel Bell z Harvardu, (nota 
bene: czy można zajmować sic futurologia jeśli nie jest się 
prorokiem?) kreśli szeroko zakrojoną wizje całokształtu 
stosunków globalnych w ciągu nadchodzącego 25-lecia.

Bodaj czy nie najważniejszym elementem ją konstytuują-
cym jest przeświadczenie o kryzysie instytucji państwa 
narodowego, które, jak twierdzi Bell, stało się „zbyt małe 
dla rozwiązania wielkich problemów życiowych, zbyt duże 
zaś dla rozwiązania problemów drobnych”. Ów kryzys po-
wodowany jest procesem oddziałującym w dwu pozornie 
przeciwstawnych kierunkach: z jednej strony dochodzi 
do coraz większej integracji gospodarki międzynarodo-
wej, z drugiej zaś zróżnicowanie społeczności lokalnych 
w obrebie poszczególnych państw zwiększa się tak bar-
dzo, iż instytucje państwowe tracą zdolność zaspakajania 
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zmieniających się i różnicujących potrzeb własnych spo-
łeczeństw. Najważniejsze staje się wiec właściwe uchwy-
cenie skali pojawiających się problemów i określenie 
szczebla, na jakim należy szukać rozwiązań. W sytuacji 
gdy główne kwestie ekonomii rozgrywają się od dawna 
w skali kontynentalnej lub zgoła globalnej, zaś odpowia-
dające im decyzje polityczne nadal podejmowane są na 
szczeblu państw narodowych, nie można uniknąć decy-
zji nietrafnych (przykładem tego jest odżywający stale 
protekcjonizm). Natomiast pozytywnym przykładem 
twórczego podejścia do kwestii skali był, zdaniem Bel-
la, roosweltowski „New Deal”. Ów najgłębszy w dziejach 
ekonomii kapitalistycznej kryzys udało się przezwycię-
żyć tylko dzięki zastosowaniu rozwiązań o odpowiedniej 
skali. Na początku lat 30-tych ową właściwą skalę stano-
wiły tworzone przez Roosevelta instytucje federalne (a 
więc ponadstanowe). Obecnie, jak twierdzi Bell, przyszedł 
czas rozwiązań ponadnarodowych. Takim kontynental-
nym rozwiązaniem dla Ameryki Północnej mogłyby być 
współdziałanie Kanady (surowce), Stanów Zjednoczonych 
(technologia i umiejętności) i Meksyku (siła robocza). Ku 
takiemu rozwiązaniu kontynentalnemu winna zmierzać 
Europa, której Bell zarzuca jednak brak „woli politycznej”. 
(Nieszczęśni PRL-owscy uchodźcy byliby wiec bardziej 
politycznie świadomi od polityków z Brukseli?)

Oczywiście truizmem bodzie stwierdzenie, że ów ideal-
nie racjonalny proces kontynentalnej integracji może zo-
stać odwleczony lub zgoła udaremniony przez cały szereg 
czynników – sam Bell wymienia zresztą niektóre z nich, 
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takie jak: zaostrzenie konfrontacji amerykańsko-sowiec-
kiej, wzrost napieć etnicznych lub problemy demograficz-
ne. Dodajmy, iż gdyby jednak futurologiczne słowo mia-
ło stać się ciałem na naszym kontynencie, Europejczycy 
musieliby przedtem znaleźć sposób na to, aby integracja 
nie stała sic finlandyzacją i pośmiertnym sukcesem nie-
sławnie gasnącego na naszych oczach komunizmu. Przy-
czynić sic do tego winni zainteresowani z obu stron Łaby 
i warto uświadomić to sobie zanim zaczniemy zbyt gorli-
wie troszczyć się o tak zwaną rację stanu.

Udzieliwszy tej światłej rady PT politykom i ideologom 
zasłużyliśmy chyba na to, aby zająć się futurologią w wy-
daniu bardziej rozrywkowym.

I oto znany pisarz i poeta niemiecki, Hans Magnus En-
zensbrger, zabiera nas w podróż po Europie roku 2006. 
Oglądamy ją oczami bohatera jego opowiadania – ame-
rykańskiego dziennikarza odwiedzającego nasz konty-
nent po 12-letniej nieobecności. Zaczynamy całkiem nie-
źle – w rozsypującej sic bazie wojskowej opustoszałej po 
wycofaniu ostatnich żołnierzy amerykańskich z Niemiec 
Zachodnich, które teraz przeżywają zalew turystów ze 
Związku Sowieckiego. W Holandii uczestniczymy w au-
kcji win bordoskich sprzed katastrofy elektrowni jądro-
wej w 1996, która na kilkaset lat zamieniła w pustynie 
cały region Bordeaux. W Berlinie nie dajemy sic wciągnąć 
w konflikt miedzy historykami sztuki a ekologami – cho-
dzi o to, czy konserwować Mur jako zabytek architektury 
udostepniany turystam, czy też utrzymywać go w stanie 
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postepującej ruiny jako rezerwat ścisły i cenny biotop nie-
toperzy i padalców.. W Finlandii spotykamy byłego prezy-
denta Wspólnoty Europejskiej, który wygłasza pochwałę 
Europy jako krainy nieregularności, partykularyzmów, 
nieseryjnej produkcji na zamówienie i życiodajnego za-
mętu jak się wydaje,pełni on tu rolę parte-parole samego 
pisarza, który podobne rzeczy mówił w ciekawym wywia-
dzie zamieszczonym w „Letre Internationale” dokładnie 
przed rokiem. Jest to więc w pewnym stopniu kulminacja 
całego utworu, wyraźnie bardziej publicystycznego niż li-
terackiego. Nasz Amerykanin odwiedza jeszcze Bukareszt 
i Pragę. Oba miasta przedstawione- są jako miejsca z lek-
ka odrealnione i irracjonalne – Bukareszt jest więc dziw-
nym melanżem bałkańskiej blagi, operetki i złego smaku, 
zaś Praga (o dziwo, leżąca teraz nad morzem) miastem, 
po którym snują się tysiące „Oświeconych” – uduchowio-
nych postaci ubranych w białe szaty i wprowadzających 
się w zbiorowy trans poprzez nieustanne nucenia jed-
nostajnej melodii. To odrealnienie kontrastuje wyraźnie 
z realizmen opisu poprzednich stolic – czyż jednak cokol-
wiek może pozostawać realne po rozsypaniu się realnego 
socjalizmu? Zresztą, czy my sami potrafimy sobie wyobra-
zić, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość POTEM?

Futurologiczne opowiadanie Enzensberga, jako się rzekło, 
bardziej dzieło publicysty niż literata (czy w podobny sposób 
Mała Apokalipsa nie jest mniej literacka niż inne powieści 
Konwickiego z tego okresu?) jest utworem „z tezą” i dlatego 
zapewne w sposób całkiem wyraźny współgra z poważną” 
futurologią Bella i jego tezą o kryzysie państwa. Natomiast 
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futurologia uprawiana w „Letre Internationale” przez Gusta-
wa Herlinga-Grudzińskiego jest przede wszystkim wyborną 
literaturą. Tematem: głównym jego opowiadania pt. Pożar 
w Kaplicy Sykstyńskiej w 1998 po Chr. jest psychiczny związek 
(uzależnienie?) łączący urzędnika ubezpieczeniowego z Ba-
zylei z freskiem Sądu Ostatecznego z Kaplicy Sykstyńskiej. 
Opowiadanie przetłumaczone na francuski przez Therese 
Douchy finezyjnie łączy ze sobą psychologię z historią, teo-
logię z historią sztuki a literaturę faktu z polityczną grote-
ską. Jeszcze jeden dowód na to, jak wiele tracimy z powodu 
nieobecności Herlinga w oficjalnym obiegu krajowym.

Opuszczając francuszczyznę i przenosząc się za ocean po-
rzucamy futurologię, m.in. po to, aby nie musieć zajmować 
się Gorbaczowem. Zamiast tego w „Commentary” z mar-
ca 1988 znajdujemy omówienie wyników ogólnoamery-
kańskiego testu znajomości historii i literatury, przepro-
wadzonego wśród amerykańskich 17-latków przez Diane 
Ravitch i Chestera Finna. Przy okazji omawiania książki 
publikującej wyniki testu (jak zwykle w takich badaniach 
nie napawają one optymizmem), dziennikarz Terry Te-
achout zajmuje się problemem ważnym nie tylko w Sta-
nach Zjednoczonych – w jaki sposób uzasadnić utrzy-
mywanie historii i literatury w ich tradycyjnym kształcie 
jako tzw. przedmiotów humanistycznych w nauczaniu 
szkolnym. W zdecentralizowanym i nastawionym utylita-
rystycznie szkolnictwie amerykańskim nie jest to bynaj-
mniej problem teoretyczny – w wielu szkołach średnich hi-
storię wykładaną chronologicznie zastąpiono przecież od 
dawna najrozmaitszymi kursami z różnych dziedzin nauk 
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społecznych, zaś w miejsce literatury weszło coś w rodzaju 
treningu w czytaniu i pisaniu rozumianych jako sprawno-
ści przydatne w konkurencji na rynku pracy. I choć ostat-
nio wahadło opinii edukacyjnego establishmentu Ameryki 
zdaje się wracać w kierunku bardziej tradycyjnego naucza-
nia od podstaw, niekoniecznie oznacza to przywracanie 
humanistyce jej dawnego prestiżu w programach szkół. 
O ile bowiem zwolennicy teoretycznej matematyki czy fi-
zyki mogli skutecznie zwalczać utylitarystów ich własnymi 
argumentami („nic praktyczniejszego nad solidną znajo-
mość matematyki”), o tyle znalezienie podobnie bezspor-
nych uzasadnień dla ważności humanistyki w wykształce-
niu ogólnym okazało się znacznie trudniejsze, zwłaszcza 
gdy wątpliwości zdają się mieć nawet liczni profesjonaliści, 
to znaczy ludzie nauczający literatury na uniwersytetach.

W dziedzinie literatury ów kryzys samopoczucia huma-
nistów sięga dziś aż po kwestionowanie samego pojęcia 
kanonu lektur obowiązkowych – nie chodzi więc już o to, 
co ma się znaleźć wśród :głównych dzieł renomowanych 
autorów, tak klasyków jak i współczesnych, które powi-
nien przeczytać każdy amerykański uczeń”,lecz o to, czy 
w ogóle istnieje coś takiego jak „solidny rdzeń literatury, 
która przetrwała próbę czasu”. Autor omawianego artyku-
łu zdaje się sądzić, iż odpowiedź przecząca na to tytanie 
(ostatnio słyszy się ją coraz częściej) musi się nieuchronnie 
łączyć z wrogością wobec głównego nurtu kultury zachod-
niej ze strony takich środowisk jak feministki lub nieeuro-
pejskie grupy etniczne. Aby efektownie zilustrować te tezę 
wspomina o niedawnym udziale pastora Jesse Jacksona 
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w marszu protestacyjnym, którego uczestnicy domaga-
li się usunięcia kursu na temat kultury zachodniej z listy 
pierwszorocznych wykładów uniwersyteu w Stanford. Czy-
li innymi słowy, ci, którzy kwestionują kanon lektur, sami 
ustawiają się w szeregu wywrotowców lub barbarzyńców...

Zapewne niejednokrotnie tak właśnie jest, co jednak 
nie wyklucza chyba możliwości kwestionowania kano-
nu z pozycji kulturze zachodniej bardziej przychylnych. 
A swoją drogą ciekawe, jak taka dyskusja przebiegałaby 
w Polsce. Jej ewentualnym uczestnikom radziłbym jed-
nak, aby wpierw zasięgnęli opinii u polonistów z techni-
kum budowlanego nr 2, zasadniczej szkoły elektrycznej 
lub Zespołu Szkół Mechanicznych im. Beli Kuna. Adresy 
i telefony znane redakcji.

Na zakończenie Przeglądu zagranicznego kilka propo-
zycji książkowych, które ukazały się w języku angielskim.

Picasso: Creator and Destroyer, Arianna Stassinopoulos 
Ruffington, Wiedenfeld ‘88 („Spectator”, 9 July 1’88).
Ta kolejna już książka opowiadająca o życiu Picassa została 
zaatakowana przez jego wielbicieli w Londynie i Nowym Jor-
ku zanim jeszcze została wydana. Paul Johnson – recenzent 
tej książki – zachęca do jej przeczytania. Twierdzi on, że 
pani Stassinopimlos przedstawiła materiał rzetelny i prze-
konywający. Picasso, czytamy w książce, był maniakiem 
i po trosze dewiantem seksualnym, nie stronił również od 
stosunków homoseksualnych a jego przyjaciele (Pere Ma-
nyac, Max Jacob, Jean Cocteau czy Andy Warhol), podob-
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nie jak i kobiety, z którymi żył, byli w końcu przez niego 
zdradzani, oczerniani i bezlitośnie porzucani. „Ja nie daje”, 
mawiał o sobie, „ja biorę”. Picasso był niezwykle zazdrosny, 
szczególnie o innych malarzy – jako młody człowiek nie 
zgodził się na wspólną wystawę z Casasem, bojąc się po-
równań. Nienawidził Braqua, naigrawał się z Matisse’a, był 
szczególnie złośliwy wobec swego rodaka, Juana Grisa. Pi-
cassa bano się — miał sławę i pieniądze i potrafił zniszczyć 
każdego, kto mu się oparł czy sprzeciwił. Francoise Gilot, 
kochanka Picassa, była jedną z niewielu osób, które odwa-
żyły się wystąpić publicznie przeciw niemu. Mimo pułku 
prawników, których zatrudnił Picasso, pamiętniki Gilot 
zostały opublikowane. Rzecz jasna Arianna Stassinopoulos 
przywołuje opinie Junga, który twierdził, że obrazy Picassa 
są dziełem schizofrenika. „Osiągnąłem taki etap w moim 
życiu”, powiedział kiedyś artysta Giaccmettieru, „kiedy nie 
potrzebuje niczyjej krytyki”. Często mawiał o sobie: „Jestem 
Bogiem, jestem Bogiem!”. Książka ta w sposób wyczerpu-
jący dokumentuje krzywdy, których doznali bliscy Picassa 
od niego samego. Najwięcej stron, oczywiście, poświęco-
nych jest jego stosunkom z kobietami, których nienawidził, 
nad którymi znęcał się psychicznie i fizycznie, które zawsze 
porzucał. Dowiadujemy sig również, że Picasso nie był mi-
łośnikiem literatury – najczęściej czytywał obsceniczne 
utwory De Sade’a. W 1937 r. na Paryskich Targach pawilon 
hiszpański zakupił Guernice i wówczas zaczęto traktować 
Picassa jako artystyczne bóstwo Lewicy. Mimo tego Picasso 
nigdy nie zauważył zbrodni popełnionych przez Hiszpań-
ską Partie Komunistyczną na polecenie Stalina na tysiącach 
katalońskich anarchistów – byli wśród nich ludzie, których 
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znał. Gdy Max Jacob został aresztowany przez nazistów, Pi-
casso zażartował: „Nie ma sensu nic robić. Max to taki mały 
diabełek. Nie potrzebna mu nasza pomoc w ucieczce z wie-
zienia”. Jacob zmarł w celi obozu w Drancy. Ostatnie lata 
życia Picassa upływały pośród rodzinnych kłótni o jego ła-
ski i pieniądze. Picasso pozostawił po sobie, poza obrazami, 
260 milionów dolarów (suma przedstawiona do opodatko-
wania) i wiele rozpaczy – najstarsze jego dziecko zmarło na 
alkoholizm, jedna z jego kochanek powiesiła się, inna zmar-
ła w biedzie, a cała rodzina walczyła o majątek przez wiele 
kolejnych: lat. Paul Johnson sądzi, że sława Picassa wkrótce 
się skończy, pozostaną jednak spory na jego temat. 

A Life, Elia Kazan, Deutch („Spector”, 25 June’88).
Elia Kazan – pisarz, reżyser, producent filmowy jedna 
z najbardziej kontrowersyjnych postaci amerykańskiego 
show buisnessu. Urodził się w Turcji w rodzinie greckiego 
handlarza dywanami, wychował w Nowym Jorku, do dziś 
pielęgnuje w sobie komplekss outsidera. Kazan nie chce 
się zasymilować. Jego wspomnienia, wędług Paula Taylo-
ra to 848 stron samausprawiedliwienia się, to opowieść 
o konflikcie wewnętrznym człowieka, który z jednej stro-
ny ma wielką potrzeba bycia akceptowanym,a z drugiej 
pragnie pozostać outsirierem. W 1952 roku Kazan (czło-
nek Partii Komunistycznej w latach ‘30-tych) podaje na-
zwiska swoich byłych towarzyszy przed komisją Senacką. 
Do dziś wielu spośród jego dawnych przyjaciół i kolegów 
nazywa go karierowiczem i zdrajcą. A Life jest niezwykle 
barwną opowieścią o Hollywoodzie i Brodwayu z poło-
wy wieku, pełną plotek o takich luminarzach sztuki jak 
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Brando, James Dean, Darryl Zanuck, Steinbeck, Miller 
i Williams. Książka ta może być porównywana z wydaną 
niedawno głośną autobiografią Nić czasu Arthura Millera, 
z którym łączy Kazana wieloletnia przyjaźń. Wspólnym 
bez wątpienia wątkiem obu książek jest opowieść o Ma-
rilyn Monroe, którą Kazan odstąpił swemu przyjacielowi.

Under the Eye of the Clock, Christopher Nolan, St. Martin’s 
(„New York Review of Books”, June 30, ‘88).
Christopher Nolan, Irlandczyk, ma 23 lata, jest gorliwym 
katolikiem, jest zupełnie niesprawny fizycznie. Nie po-
trafi wmówić, uśmiechać się, ani nawet przeżuwać jedze-
nia, nie potrafi chodzić, wszystkie jego członki pozostają 
bezwładne. Przez 11 lat swego życia Christopher nie mógł 
się porozumieć z najbliższymi w inny sposób, niż poprzez 
unoszenie powiek. Wreszcie, dzięki nowemu lekarstwu. 
niezwykle oddanej nauczycielce, troskliwej opiece matki 
i pałeczce przytroczonej do czoła Nolan mógł wystukiwać 
swoje myśli na maszynie do pisania. Najpierw zanotował 
wiersze, które układał w swej pamięci od trzeciego roku ży-
cia. I tak, mimo jego młodego wieku, mimo braku ogólnego 
wykształcenia, które było dla niego niedostępne – nie było 
żadnych wątpliwości, że Nolan jest poetą. Wziął udział 
w literackim konkursie zorganizowanym przez Towarzy-
stwo Spastyczne i otrzymał specjalną nagrodę za swo-
ją twórczość, która była „poza wszelkim porównaniem”. 
Wtedy opublikowano jego wiersze w „The London Sunday 
Times”, a wkrótce potem tom wierszy i wczesnej prozy pt. 
Dam-Burst of Dreams. I tak rozpoczęła się jego literacka ka-
riera – zaczęto o nim mówić w Londynie i Irlandii. Krytycy 
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porównywali jego prace z innymi Irlandczykami – Becket-
tem i Joycem, z pisarzami, których prac Nolan oczywiście 
nie znał. Język tekstów literackich Nolana jest nowatorski, 
budowa zdań barokowa. Zaskakujące jest posługiwanie się 
aliteracją, której przecież młody, niewykształcony pisarz 
nie mógł znać z literatury. Gdy miał 13 lat napisał opowia-
danie A Mammy Encomium, które było jego pierwszą próbą 
autobiograficzną. W trzy lata póżniej Nolan rozpoczął to 
samo przedsięwzięcie powtórnie. Po czterech latach pracy 
ukazała się jego autobiograficzna powieść Under the Eye of 
the Clock. W 1987 Chr. Nolan otrzymał Nagrodę Whitbreda, 
najważniejszą nagrodę literacką przyznawaną w Wielkiej 
Brytanii. Książka ta opowiada o szkolnych latach Nolana, 
które po wielu staraniach udało mu się spędzić w normal-
nej szkole. Nie tyle jest ona wyjątkową z powodu sumy fak-
tów w niej przedstawionych, ile z powodu sposobu w jaki są 
one opisane. Nolan łączy poetyckie wyczucie języka z pro-
zatorskim wyczuciem czasu i miejsca. Jego pozbawiona 
sentymentalizmu powieść napisana jest w trzeciej osobie, 
głównym jej bohaterem jest niejaki Joseph Meehan.

A little love in. Big Manhattan. Two Yiddish Poets, Ruth  
R. Wisse. Harvard University Press („Commentary”, 
June ‘88).
Rutki Wisse, profesor literatury Jidisz, współwydawca nie-
dawno opublikowanego tomu Penguin Book of Modern Yid-
dish Verse, opowiada historię Mani Leib i Moishe Leib Halper-
na – utalentowanych poetów żydowskich współtworzących 
ruch Di Yunge, grupę poetów i pisarzy żydowskich, którzy 
przybyli do Stanów Zjednoczonych na początku wieku.
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Black Box, Amos Oz, Catto and Windus („Spectator”,  
2 July, ‘88)
Nowa książka znanego izraelskiego pisarza to powieść 
epistolarna. Narracja rozwija się wewnątrz koresponden-
cji bohaterów. Oz, sięgając po ten właśnie gatunek stara 
sio udowodnić niemożność ustalenia prawdy obiektyw-
nej. Tak więc książka przedstawia prawdziwą wieżę Babel 
opinii i sądów na temat społecznych, politycznychi reli-
gijnych kwestii współczesnego lzraela. Książka ta została 
nienajlepiej przetłumaczona z hebrajskiego przez Nichc-
lasa de Lange i dlatego w pewnym sensie rozczarowuje 
angielskiego czytelnika. W Izraelu sprzedano 70 000 eg-
zemplarzy w ciągu zaledwie czterech miesięcy!

Adam, Eve and the Serpent, Elaine Pagels, Random House  
(„New York Rewiev of Books”, June 30, ‘88).
W swojej zaledwie dwustustronicowej książce profesor 
Elaine Pagels z Uniwersytetu Princeton, autorka głośnej 
pracy Gnostic Gospels próbuje ustalić w jaki sposób po-
wstał tradycyjny obraz rodzaju ludzkiego i płci, i w jaki 
sposób idea grzechu pierworodnego łączy się z ideą pań-
stwa i władzy. Jak to się stało, że chrześcijaństwo, które 
tak wiele zawdzięcza judaizmowi, odstąpiło tak bardzo 
od kultury Hebrajczyków, dla których prokreacja i rodzina 
były zawsze głównym sensem istnienia? W sposób jasny 
i przystępny opisuje ona ewolucje postaw chrześcijańskich 
wobec moralności od czasów Chrystusa do czasów św. 
Augustyna. Wytłumaczenie dla takiej ewolucji znajduje 
ona w różnorodnych interpretacjach pierwszych rozdzia-
łów Księgi Genesis przyjętych przez chrześcijan. Elaine 
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Pagels, jak twierdzi recenzent tej książki W.H.C. Freud, 
napisała ważną rozprawie naukową. myć może dłuższa 
książka spełniłaby swoje posłanie pełniej. Interpretacja 
Genesis była jednym z czynników kszatłtującyh wczesne 
postawy chrześcijan wobec władzy świeckiej i moralności, 
lecz nie jedynym. Ponadto więcej uwagi można było po-
święcić pogłębiającym sie różnicom między chrześcijań-
stwem wschodnim a zachodnim”. Freud sugeruje również, 
że byłoby cennym, gdyby Pagels porównała interpretacje 
historii stworzenia, autorstwa Bazylego z Cezarei, Am-
brożego z Mediolanu i Augustyna. Jest to książka, która 
rozpocznie, jak twierdzi recenzent, spory i dyskusje na 
podstawowe kwestie, które pilnie wymagają odpowiedzi, 
a mianowicie – jak dalece ludzie są w stanie rządzić się 
sami, czy są oni skazani na zagładę w świecie, który sami 
stworzyli, itd. Inny krytyk pisze: „są to fascynujące do-
ciekania i próba odpowiedzi na pytania jak i dlaczego hi-
storia stworzenia była najpierw odczytywana jako tekst 
o wolności a następnie jako przesłanie o grzechu śmier-
telnym”. Książka Elaine Pagels została nagrodzona Natio-
nal Book Award w 1988.

Nora: The Real Life of Molly Bloom, Brenda Maddox, Ho-
ughton Mifflin („New York Review of Books”, June 30, ‘88)
„Fascynująca... postrzegająca cały dostępny materiał z no-
wego, feministycznego punktu widzenia (Maddox) przed-
stawia kobietę inteligentną i rozumną, która ukształto-
wała życie Jamesa Joyce’a w sposób dosłowny, kobietę jego 
prozy” – tak rekomenduje książkę Brandy Maddox A.Wil-
ton Litz, autor znanej pracy The Art of James Joyce w NY-
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R-of-B. Napisanie biografii Nory Barnacle Joyce było nie-
zwykle trudnym przedsięwzięciem, jak pisze recenzent 
tej książki i zostało uwieńczone wyjątkowym sukcesem. 
Nora Barnacle urodziła się na zachodnim wybrzeżu Irlan-
dii w Galway. Była dzieckiem piekarza, alkoholika. Otrzy-
mała jedynie elementarne wykształcenie. Pracowała jako 
służąca w hotelu w Dublinie, gdy pewnego czerwcowego 
dnia zaczepił ją w ciemnej uliczce Joyce, z którym umówi-
ła się na spotkanie i wtedy „uczyniła z niego mężczyznę” 
– to cytat z książki. I chociaż pani Maddox popada od cza-
su do czasu w feministyczną retorykę i psychoanalityczne 
spekulacje,książka jest szeroko reklamowana i uznawana 
za jedną z ciekawszych pozycji opowiadających o Irlandii 
czasów Jamesa Joyce’a i jego literackiej muzie.

Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s 
Western Ukraine and Western Belorussia, Jan T. Gross, 
Princeton University Press.
Jan Gross opisuje w swej książce terror okupacji sowiec-
kiej na ziemiach wschodniej Polski. Podejmuje on anali-
zę rewolucji z zewnątrz i sowietyzacji najuboższej części 
przedwojennej Polski. „Jest to ważna (książka) zarówno 
dla specjalistów jak i zwykłego czytelnika... polecam ją 
gorąco”, pisze Adam B. Ulam z Uniwersytetu Harvarda 
(„New York Rewiev of Books”, July 21, ‘88).
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