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Moskwa 3/5
Odlot ok. 7:30 cz. warszawskiego, przylot ok. 11:30 cz.
moskiewskiego, tj. przelot trwał równe 2 godziny. Rozmowa z Henrykiem
Korotyńskim o "Wkroczeniu Wielkiej Armii". Zetknięcie z głupotą
absolutną, uśmiechniętą, dobrotliwą. Michał Hoffmann, urzędnik jadący do
stolicy na jubileusz prezesa firmy. W rzeczywistości dyrektor największej
w kraju agencji prasowej. Samolot dobry, ale huczał. Wysokości 8.000 m,
temp. - 48 st. Poczem wylądowaliśmy w jakimś brzozowym lasku.
Panowie z S.K. chłodni i raczej nieuprzejmi. Mną zajmie się niejaki
Oleg Szirokow. Mówi wyłącznie po francusku, w przejeździe przez miasto
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bawił mnie rozmową o Paryżu i Marsylii. Wychowany we francuskim
college w Rubat (syn urzędnika minist. handlu zagran.), potem
korespondent S.K.; w Brukseli i w Paryżu. Elegant, przystojniak, szyk
całkowicie europejski, nawet bez prowincjonalnej przesady.
Mam z nim jechać do Odessy, którą mi reklamował jako Marsylię, do
Kijowa i na Kazachstan.
Hotel Ukraina - koszmar, ciemne korytarze w kółko, wiatr huczy. Pod
oknami płynie Moskwa, naprzeciw dudnią jakieś fabryki. Spałem nago, to
była pewnie jakaś demonstracja. Zbudził mnie telefon Rene Śliwowskiego.
Na umówione spotkanie z nim lazłem piechotą przez zadeszczone ulice
szerokie, bezsensowne. Bloki iluśtam-piętrowe, parterowe chałupinki. Na
końcach pozakładano druciane siatki, do których spadają kawałki stiuków i
płytki z ozdobnych fasad.
Spotkanie ze Śliwowskimi w klubie pisarzy na ul. Worowskiego. Ich
opowieści i anegdoty, wszystko pt. "Zwierzęta to także ludzie". Dziwny
szał masochistyczny: wieczory literackie roztrzelanych pisarzy, np.
Płatonowa, podczas, których szlocha wdowa, a wszyscy się narażają.
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Wystawa malarza, który wystawia obrazy pt. "Fałszywi świadkowie", "Syn
wroga ludu" etc. Wchodzi się do ciemnego pokoju, poczem zjawia się
malarz, zapala światło, pokazuje obrazy i pa. To przypomina wystawy
surrealistów. "Muzyka na kościach" - jazz nagrany na płytach Roentgena.
Płyty z wymysłami: stoi typo i sprzedaje z tajemniczą miną jakąś płytę,
potem puszczam ją, a tu stek drwin i klątw: ty taki owaki po coś kupił płytę
dla byle kogo ...
Przyczepił się pijany Swietłow. Opowiadał o spotkaniu z Broniewskim
w bufecie w Suchumi, o Tuwimie etc., a jak przyjadę do Polski, to niech
mnie witają wszystkie polskie orkiestry".
W klubie jak w klubie: jakieś kurwy i "młodzi prozaicy" w białych
swetrach.
Powrót autokarem. Trzeba wrzucić 5 kop. do automatu. Nie mam 5
kop. Przy automacie siedzi jakiś kałmuk z gitarą i każe sobie dać 15 kop. ja
nic nie rozumiem: Na to włącza się jakiś obywatel i wyjaśnia: - wy mu
dacie 15 kop. i ciągnijcie bilet. A on "brosi", 5 kop. zrozumiałem. Mam
zapłacić trzykrotną taksę ponieważ nie mam drobnych. Pointa polega na
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tym, że kałmuk owych 5 kop. wcale nie wrzucił i dalej sobie brzdąkał na
gitarze.
Telefon do Kazi.
W stronę pl. Smoleńskiego.
Zina - 9-6-24-63
Juccast (?) - 7,8,9.
Fiedin - ognisko.
Fomienko: Pamięć ziemi.
German: Mój drogi człowiek.
Tiendriakow: Krótkie zamykanie.
Bondariew: Cisza.
Fiodor Abramow: Na północnej Ziemi (zwiezda)
Stelmach Prawda i nagroda.
Genadij Bykow: Trzecia rakieta.
[...] : Serce na [...]
tow. Biedoudow. Rozum [...] . K-4-03-66; k-5-0000 wewn. 21.
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Strużennikow nr 13/2
Podziękowanie.
wdzięczność:
Koleżeńskie przyjaźni: Kurow, Oleg, Małaszew, Szwedow.
Szczęśliwa forma, która powinna znaleźć wyraz nie tylko w tego
rodzaju wizytach, ale także we współpracy: wspólne dokonania.
Omówienie tematyki i postęp techniczny. Dlaczego postęp techniczny?
Dla nas to nie tylko problem ulepszenia produkcji, nie tylko lepsze
mieszkania, towary, nie tylko zwiększony eksport i zapas dewiz.
To także problem moralny: Sprowadza ryzyko, ten kto podejmuje
modernizację produkcji ryzykuje czasowe zakłócenia produkcji, a więc
obniżenie zarobków. Stąd zacięte dyskusje i rozgrywki na wszystkich
szczeblach. W owych dyskusjach w tych konfliktach wyrasta nowa kadra,
nowy typ inżyniera, majstra, robotnika, planisty. Kształtuje się nowe
oblicze inteligencji i zachodzą poważne zmiany w samej klasie robotniczej.
Zamiera podział na inteligencję i klasę robotniczą - podział, który tak
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tragicznie zaważył na historii ruchów społecznych.
Dlatego jest to dla nas ważny problem socjologiczny, który my w
naszej gazecie z wielką uwagą śledzimy (Rozmowy ze specom, artykuły
Gotowskiego, Czerwina, Szczepańskiego).
Nawias: problem polityczny, który stąd wynika. Problem oczywisty
budowa socjalizmu. Socjalizm to legenda mieszkaniowa, to samochody, to
wyjazdy zagranicę, to uzdrowiska etc. To nowy dom [...] , to cel, który
jednoczy ludzi różnych przekonań i różnego pokroju.
Ale to także udział w procesie światowym wyzwalania się krajów
kolonialnych i wzrostu krajów gospodarczo zacofanych. Polska wkroczyła
obecnie na drogę szerokiej współpracy handlowej z tymi krajami. Na
całym świecie w tej chwili można spotkać polskich specjalistów i polskie
towary eksportowe.
Stąd wynikają problemy kulturalne:
1) architektura;
2) urbanistyka;
3) estetyka urzędowa;
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4) plastyka urzędowa.
Wszystko idzie śladem owej modernizacji kraju. Chodzi o to, aby
sprostać potrzebom estetycznym i gustom nowych ludzi, które wyrastają w
owej walce o modernizację życia. Sprostać pytaniom ideowym,
filozoficznym, którzy stawiają. Sprostać i jednocześnie wypowiedzieć ich
uczucia, ich nastrój.
Współczesność to nie tylko temat współczesny - współczesność to
współczesny język, język wspólny z ludźmi którzy nas czytają.
*
Rolnictwo
PGR. - nie;
[...] - walka w ramach realizmu ... walka z naturalizmem.
Próby teoretyczne
Architektura - nie;
Dramaturgia - nie;
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Recenzje radio - nie.
Inteligencja artystyczna
pracownicy bibliotek
wysoki poziom teoretyczny ...
recenzje filmowe - tak żeby mogli zrozumieć.
muzyka, kino, teatr, przez biblioteki, religia, muzea, życie [...] , życie
zagraniczne, problemy wychowania, estetyki.
Dyskusja o współczesnym bohaterze.
Ankieta o filmie.
Swerdłowsk - praca socjologiczna
Instytut filozofii.
Brodacz - Rosjanie nas gnębią - Rosjanie są gnębieni.
Ktoś powiada, że mogą równie dobrze ożywić się nastroje
demokratyczne PRL-owskie ... Nastąpi pewna polaryzacja ...
Mongoł - Przecież są różne stopnie wolności w tej polityce
zagranicznej. Np. Rumunia ...
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Można sobie wyobrazić rozluźnienie zewnętrzne - ale co będzie się
działo w kraju.
Kędzierzawy - to odległe perspektywy - wobec sytuacji waszej.
Inny - program sztywny prowadzi do dynamizmu. Mongoł - są w
naszej wiedzy tutaj [...] najnowsza historia Polski, literatura najnowsza.
Kędzierzawy - nudzi o metodzie.
W ramach SKS - proponuje ktoś zorganizować dwie grupy 1) dla
opracowania programu szkół średnich, 2) dla oceny toku studiów.
Propozycja - odbywania cyklu wykładów w małych grupach i
zachowania konspiracji.
Konspirację inni uważają za absurdalną. Właściwie jawność jest istotą
UL-u. Chodzi o przebicie się, przez mur policji i przyciągnięcie ludzi,
którzy dotąd nie mieli z ruchem do czynienia.
Kościół? Dominikanie? Znaleźć człowieka z dużym mieszkaniem,
który się nie boi.
Księża obawiają się hierarchii.
Informacja Celińskiego o organizacji warszawskiej.
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Cele UL (TKN) - odformalizowanie studiów, zmiana stylu pracy
społecznej - z emocjonalnej na intelektualną.
Błędem jest wprowadzenie ostrych form działalności politycznej na
uniwersytetach; ci którzy to robią, przestają być studentami. Inni się ich
boją.
Wykłady otwarte i jawne etc. Sprawdzić, czy nie można obyć się bez
konspiracji.
Represje władz bo dla nich operacja bolesna. I będą kosztowne - szansa
przebicia się tak jak w Krakowie - coraz mniej będzie tych, którzy będą
chcieli wymusić, coraz więcej tych, którzy będą chcieli przyjść. Jest to
sprawa czysta. Sprawa towarzystwa - czy było potrzebne.
*
Czy ludzie się mają czego uczyć?
Czego? Stosunku do nauki, do prawdy do profesorów, a więc do
generacji nauczającej, a więc do tradycji.
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Celiński - nigdy w Polsce nie było tyle wolności. Wolność ma ten kto
po nią sięga. Jeśli ten naród ma istnieć, musi takie momenty wykorzystać.
Ten okres skończy się tak jak inne. Potem może być dużo gorzej.
Dyskusja.
Uprzywilejowanie młodzieży warszawskiej.
Celiński.
Zaczynamy od elementarnego poziomu - odkłamywania i uzupełniania.
Założenie będzie, jakby studenci mieli odbywać cały kurs.
Czego uczyć?
Demokracji (ostrzeżeń przed endecją), wrażliwości dla innych
narodów;
Szkodą byłaby antyrosyjskość, emocjonalne zachowanie do niczego nie
prowadzi, a może skończyć się tragicznie.
Dyskusja.
Antyrosyjskość już jest. Szowinizm już funkcjonuje,
Celiński - próba pokazania pewnych urazów - powiada, że miał właśnie
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reakcje władz. (?)
Ta uwaga ukazuje, że należy uczyć relacji - także relacji z władzą. Jak
je nazwać?
Marzymy o wolności - jak ułożymy stosunki naszego społeczeństwa
np. z Ukraińcami albo Czechami ...
**** następujcy tekst wg edycji Dziennika T.1 ****
1955
Warszawa, 5 IX 1955
Dzisiaj powrót z Zakopanego i Krakowa. Odwiozłem Kazię i
Andrzejka do domu.
U Leszków córeczka. W kamienicy dwa wesela. Zwłaszcza u Ziembów
bardzo huczne. Ziembowa kazała Marysi wychodzić na ganek i pokazywać
się, jak wyglądała. Tańczono w sieni. Ziembowa wstawiona, wymyślała
wieczorem na ganku jakiemuś swojemu krewniakowi o jakieś tam rodzinne
sprawy. “Ty lekceważysz moje ja'' — powtarzał z uporem krewniak —
trzeźwy zresztą.
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W pociągu rano jakaś paniusia opowiadała historyjki ze szpitala, w
którym leżała dziewięć lat temu. Np.: “Przywieźli kobietę, co ją mąż
kopnął przy sieczkarni. — Zniżyła głos do szeptu. Potem głośniej: — A
były zaspy straszne. Śniegi, bo to zima. Przywieźli ją dopiero na trzeci
dzień. Pytają ją, dlaczego tak późno. A bo kunia szkoda było —
odpowiada. Wybuch śmiechu. — No i to wszystko w niej trzy dni gniło.
Zrobili operację, ale to już za późno było. I kiedy ten mąż z tą rodziną
przyjechali na odwiedziny, to ona im mówiła, że już z waju do domu pójdę.
Mówią jej, że śnieg duży. Ona na to, że nie trza kunia męczyć, sama z waju
póde... A oni jej takiego wielkiego lizaka przynieśli... Wybuch śmiechu. No
i umarła. Nie trza kunia męczyć, póde z wami...''
— I poszła — ktoś wtrącił.
— Ale z tym lizakiem — wybuch śmiechu — ile razy mój mąż jest zły,
to mu tego lizaka przypominam, to zawsze razem boki zrywamy.
Potem w PIW-ie był Jastrun. Bardzo się narzuca z gadaniem. Albo ma
do mnie zupełne zaufanie, albo musi gadać. Oczywiście twierdzi, że
Ważyk nie miał prawa napisać Poematu dla dorosłych1.
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6 IX 1955
Rano Czekalski — obrzydliwy, śliski staruch i grafoman. Potem
Chudzyński i Koźniewski. Chudzyński, autor powieści o harcerstwie, w
której siedemnastoletni chłopcy wykopują się wzajemnie z groteskowych i
niepotrzebnych stanowisk, denuncjują, podejrzewają, intrygują, w nosie
mają wszelkie ideologie, znakomicie natomiast rozeznając się w
najzawilszych arkanach taktyki, sam — widać — niezły intrygant i
polityczny rozrabiacz, chudy, anemiczny, o wyłupiastych oczach, na
pewno gruźlik, mówi z miną kretyna bardzo sprytne i energiczne rzeczy.
Koźniewski zabłysnął erudycją personalną. Ten mógłby prowadzić
kartotekę wszystkich działaczy politycznych w Polsce. Skąd on to
wszystko wie? Zapowiada pamiętniki, które wyda za pięćdziesiąt lat. No,
no... Ja mu nie mogę zapomnieć, jak mi trzy lata temu z zachwytem
opowiadał o obozie karnym dla młodzieży w Jaworznie, który zwiedzał,
aby “na zlecenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego'' napisać
reportaż. Jakże można reportaże pisać na zlecenie MBP?
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Zabawny był wczoraj Jastrun: powtórzyłem mu to, co mi kiedyś
Wirpsza powiedział — że w “Woprosach istorii'' było zdanie o roli
Trockiego w tworzeniu Armii Czerwonej. Jastrun wtedy wstał, przeszedł
się po pokoju i zapytał:
— Czyżbyśmy już do tego doszli?
— Nic mnie nie dziwi — odpowiedziałem — teraz już jest wszystko
możliwe.
— Nie dzisiaj — powiedział — za rok, ale nie dzisiaj. Wirpsza jest
wariat, albo się upił. No, ale jeśli to prawda, to... to...
— To co?
— To... ja wyjeżdżam na dwa miesiące do Kazimierza nad Wisłą.
— Właśnie, co można innego zrobić?
Zastanawialiśmy się, kto napisał poemat Sierpińskiej1. Ja twierdzę, że
Przemski ze strachu po rozmowie z Jakubem [Bermanem]. Jastrun doszedł
do wniosku, że Andrzej Wasilewski. Powtórzyłem to Andrzejowi przez
telefon, roześmiał się zjadliwie i powiedział, że Sierpińska istnieje, chociaż
nazywa się inaczej. To jakieś dziewczę zetempowskie z Łodzi. Prosiła,
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żeby nie drukować pod nazwiskiem, bo ona nic z literaturą nie ma
wspólnego. Nic nie ma wspólnego, ale poemacik rąbnęła, “Nowa Kultura''
zamieściła, a “Trybuna Ludu'' stwierdziła, że wzruszył ją ten poemacik.
Niech i tak będzie.
Wszyscy teraz twierdzą, że im się “od początku poemat Ważyka nie
podobał''. Między innymi powiedział mi to Kazimierz Piotrowski, który
tydzień temu twierdził, że “ma pewne zastrzeżenia''! — Bardzo się
podobno nie podobał Cyrankiewiczowi — powiedział mi tenże Kazimierz
Piotrowski, o którym nic bliższego nie wiem, poza tym, że był pierwszym
mężem i jednocześnie importerem sławnej Scarlett 2° voto Adolfowej
Rudnickiej, 3° voto nie wiem jakie i 4° voto Panufnikowej, i że kiedyś
usiłował zostać mężem Lucyny Legutówny, niedoszłej żony Henryka
Voglera. Tak więc powiedział mi ów Piotrowski o Cyrankiewiczu, podczas
gdy sześć dni temu eks-ambasadorowa Mira Michałowska, vel Maria
Zientarowa, opowiadała o tym, jak w Juracie tenże premier Cyrankiewicz
bardzo mile o poemacie Ważyka mówił, z pewną dumą wyjawił, że cytat o
“nie pustym niebie'' pochodzi z jego przemówienia, i przewracając oczyma
16

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

jęczał, że “już dzwonili w sprawie Ważyka''. Trés amusant — jak by
powiedział Puzyna.
Wieczorem u Hali [A.] na kolacji. Zabawnie opowiadała o jakiejś
zwariowanej damie — maszynistce, która kiedyś przyszła do biura w
balowej sukni, oświadczyła się Hali z wielką przyjaźnią i zaproponowała
jej mieszkanie u siebie w Izabelinie. Koleżanka Hali z radia, Hanka,
mieszka kątem, bez prawa wstawienia sobie łóżka, więc śpi z drugą w
jednym łóżku.
Wiele okien w Warszawie, w starych, ocalałych lub odremontowanych
domach nie ma szyb. Są zakryte dyktą, w której wycina się tylko malutkie
okieneczka — dla światła.
8 IX 1955
Przeczytałem dzisiaj w “Nowej Kulturze'' recenzję Ścibora-Rylskiego o
mojej książce1. Pominąwszy dość infantylne rozważania na temat: czy
wolno krytykowi pisać prozę artystyczną, a jeśli wolno, to czy powinien on
urzeczywistnić wszystkie swoje teoretyczne postulaty, pominąwszy więc te
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rozważania, które możliwe są tylko wtedy, gdy “krytyk'' i “twórca'' mają po
26 lat i są upupieni przez ludowe państwo, z recenzji wynika, że pisać
może nawet umiem, ale nie mam o czym. Oczywiście wszystkie
opowiadania źle odczytał, ale to chyba nie tylko jego wina. Przede
wszystkim moja. Rzecz dla mnie oczywista, że książka jest bardzo
niedobra. Drażni mnie w tym wszystkim tylko ta wyższość, ten ton
doświadczonego twórcy, z jaką pyzaty autor Węgla i Sprawy Szymka
Bielasa1 poucza mnie o wyższych treściach literatury. Jak fachowiec
dyletanta. Sam sobie jestem winien. Cała historia mojej książki dowodzi
zupełnego braku charakteru i nieuczciwego stosunku do literatury z mojej
strony. Poszedłem na pieniądze i zaszczyt ujrzenia swego nazwiska na
pakiecie zadrukowanych kartek, obłożonych kartonem. Nic nie miałem do
powiedzenia. Wydumałem kilka historyjek, zliczając na bibule arkusze i
mnożąc je przez kwotę 2000 zł honorarium. Jest to haniebne. Czuję się
bardzo upokorzony.
Hoffman bardzo ostro postawił się wobec zarzutów przeciwko
poematowi Ważyka. Ma jednak charakter i chyba nie jest takim głupcem i
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wariatem, za jakiego uważa go Jastrun.
Dzwoniła dzisiaj Kaziunia i w bilansie dnia, po którego biernej stronie
jest ta recenzja Ścibora, jej głos, rozmowa z nią decyduje o tym, że kończę
dzień z jakąś radością. Bardziej mnie ucieszył jej telefon, niż mnie
zmartwiła recenzja. Jutro wieczorem ja do niej zadzwonię. Przyda mi się
to, ponieważ czeka mnie przykry dzień. Jutro wszyscy będą czytać recenzję
i ukradkiem badać moje wrażenie. Biedna Kaziunia! I tak ona to bardziej
przeżyje niż ja, ponieważ większe nadzieje pokładała w tej książce. To
przecież naprawdę jej książka.
Dzisiaj w PIW-ie Iłłakowiczówna, sucha, nerwowa, apodyktyczna
ciotka. Nazwała nas uprzejmie referentami, pytając: kto właściwie jest
referentem od mojej książki?2 — W pewnej chwili zaczęła się zastanawiać
nad datą śmierci Karola Szymanowskiego. Powiedziałem: 1934, a po
chwili zastanowiłem się, czy nie 1937. Ona na to: — A kiedy umarł
Marszałek Piłsudski? W 1935? To Szymanowski wcześniej. Chciałem
odpowiedzieć, że Piłsudski (tak jak się dzisiaj mówi — z tą krytyczną
poufałością) umarł w 1935. Ale naraz zorientowałem się, że popełnię
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nietakt wobec osobistej sekretarki Marszałka i autorki wierszy o nim i
powiedziałem grzecznie: Marszałek (tak jak mówili legioniści) umarł w
1935. I kiedy zdałem sobie sprawę, do czego doprowadziło mnie dobre
wychowanie, o mało nie zakrztusiłem się ze śmiechu.
Aha, jeszcze wczoraj był ten dureń Kossobudzki, który pisze znów
recenzję dla “Dziś i jutro''1. Ma — powiada — żal do mnie, bo trzeba było
jeszcze nad tymi opowiadaniami posiedzieć, albo jakąś powieść może
napisać... Krew się we mnie dosłownie gotuje, ilekroć tego kretyna widzę.
On i wujciu Tosiu Grabacki wraz z Kazimierzem Brandysem i Adamem
Polewką uprzyjemniają mi życie. Pomianowskiego już nie liczę.
Madame [...] coraz szczerzej się przede mną wypłakuje na Szymańską.
[...] Już mi zdążyła oświadczyć, że Irena [...] teraz wykorzystała to, aby
wyjechać na Kongres Slawistyczny do Włoch, a potem do Belgradu.
Oczywiście, że to skandal, śmiech i świństwo. Prasa jednak przy
podawaniu składu delegacji nie przełknęła jej nazwiska. Ja jej przy
wyjeździe powiedziałem, żeby uważała, bo na granicy będą przepytywać
ze slawistyki.
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9 IX 1955
Wstałem o 430 i od 5 do 8 pisałem. Zdaje się nieźle.
Rano Strumph-Wojtkiewicz — nuda, że wyć. W południe spotkałem na
Nowym Świecie Pawła Hertza. Przewiduje atak Putramenta, ewentualnie
Brandysa, z wykorzystaniem sprawy Ważyka. Twierdzi, że Hoffmana
chyba jednak zdejmą. Powiedziałem mu, że “oni'' tracą autorytet. — Ale
nie tracą władzy — odrzekł. — Jedno łączy się z drugim — powiedziałem,
to już proces nieodwracalny.
Zabawny dowcip H.[ertza]: Kto to jest Sierpińska? To są dwie siostry:
Sierpińska i Młotowska, a obydwie nazywają się Rosencwajg i pochodzą z
Łodzi.
Obserwowaliśmy Kazia Brandysa, jak szedł drugą stroną ulicy, w
rozpiętej wiatrówce z krawatem zarzuconym na ramię na znak, że on także
ma wyobraźnię. Zatrzymał się i zaczął się kręcić koło stoiska z książkami.
— Pewnie zobaczył, że ktoś trzyma w ręce jego książkę — powiedział
Hertz.
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Aha, reakcje na recenzję Ścibora, jak dotąd, dyskretne. Nic bolesnego
nie przeżyłem.
Dziś wieczorem dzwonię do Kaziuni.
11 IX 1955
Wczoraj wieczorem telefon do Markiewicza. Twierdzi, że i tak
wyszedłem obronną ręką — książka była wymyślona, a przecież Ścibor
przyznał, że coś w tym jest.
Odniosłem do “Twórczości'' artykuł o Złotym lisie1. Artykuł o
Różewiczu idzie w następnym numerze “Nowej Kultury''2.
Nie mam już zupełnie pieniędzy — 8 złotych.
Spotkałem wczoraj Puzynów. Zaprosili mnie na kawę i na szczęście
zapłacili. Epizod rozmowy: mówiłem o naszych kłopotach, że mianowicie
nie mamy babci do ewentualnego pilnowania dziecka. — My właściwie też
— odrzekła Puzynowa — ani moja mama... ani twoja, Ket, także babcią się
nie czuje... I po sekundzie zastanowienia: — zresztą nie ma do tego
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powodu... — Zerknąłem na Keta: pochylił się nad szklanką cytrynady i
sączył przez słomkę żółty płyn z grymasem tak bolesnym, że aż się
zdumiałem.
Pisałem dzisiaj od szóstej, ale coś niedobrze, a około dziewiątej
zdecydowałem się wyrzucić wszystko z wyjątkiem tego, co napisałem
przed wyjazdem do Zakopanego.
Byłem na spacerze na Powiślu. Odnalazłem ulicę Leszczyńską i, zdaje
się, dom Uniłowskiego. Przy ulicy Topiel bloki, widać zbudowane przed
wojną, bardzo ładne, ale straszliwie zniszczone: tynki poodpadały, całe
kawałki muru ukruszyły odłamki bomb, wnętrza jeszcze okopcone, bramy i
okna pozabijane deskami i dyktą. Ludzie oczywiście mieszkają.
Przedziwna kolonia domków pod skarpą Oboźnej: poprzylepiane do
starego muru, z pozbieranych cegieł, desek, papy, poklecone ni to lepianki,
ni to szałasy, malusieńkie, w ogródkach, wśród słoneczników i malw, które
wyrastają na wysokość dachów, z gołębnikami na dachach i w ogródkach,
prawie tak dużymi jak domki same. Mieszkają tam chyba furmani, bo
przed kolonią, na wydeptanej trawie, stało parę wozów, a w małej szopie
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widziałem konie.
Dom przy ul. Leszczyńskiej nr 7, który, jak mi się zdaje, jest tym, który
opisał Uniłowski1, także przedziwny: pośród zarosłych trawą gruzów,
samotny na całej prawie ulicy, ostrugany przez bombę do rozmiarów i
kształtów jakiejś wieży czy latarni morskiej. Drzwi i okna zmniejszone dla
oszczędności szyb, czyli znów dyktą pozabijane; sterczy jak straszydło,
powiewając kolorowymi festonami majtek i koszul porozpinanych przez
okna. Za nim zaraz jest piękne przedszkole z wejściem od ulicy
Drewnianej, obok szkoły, do której uczęszczał Kamil Kurant. Byłem tam
dzisiaj, w niedzielę, piękny dzień, jedenasta w południe. Czarniawy,
płaskonosy grubas, gładko ulizany, w granatowych spodniach, czarnych
zamszowych butach mokasynach, w jasnej marynarce samodziałowej,
mówił do starszej kobiety: — Nie ma co robić, no jak Boga kocham... Do
pegeeru na traktory pójdę, czy co?
Z ulicy Topiel wywlokło się trzech pijanych, wśród nich młody, śliczny
chłopak, który śmiał się nieustannie idiotycznym śmiechem.
Na Krakowskim Przedmieściu pobili się chłopcy. Jeden uciekł, a drugi
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— może sześcioletni — wołał za nim:
— Ty bandyto, ty chulyganie, pani swojego syna na bandytę
wychowała...
W hotelu przeraził mnie jakiś Chińczyk: wlazłem na niego
niespodziewanie w toalecie i o mało nie krzyknąłem, kiedy nagle tuż przed
sobą zobaczyłem trójkątną, żółtą mordkę z czarnymi oczkami bez powiek i
rzęs. Zamknął się cichutko w ubikacji i słyszałem, jak kawałkiem
toaletowego papieru czyścił deskę. Czyścioszki!
Siedzę przy zaciągniętej zasłonie, przy zamkniętym oknie, świecę od
rana elektryczne światło. Wieczorem będę telefonował do Kazi.
12 IX 1955
Plotki okropne: Przyboś uciekł z Krakowa zostawiając żonę, dzieci,
Związek i Bibliotekę Jagiellońską, zamieszkał w “Przeglądzie
Kulturalnym'' z Mme Strzemińską, a na list gończy Biblioteki,
wymawiający mu jakieś tam nie dochowane terminy, odpowiedział z
fantazją: “szczęśliwi nie liczą godzin''.
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Przyjechał jakiś dziwaczny typ — Jan Papuga, marynarz wyrzucony ze
statku, który kiedyś wydał tom opowiadań, a teraz ma całą stertę
rozmaitych dzieł. Coś go Hertz strasznie proteguje — dziś mnie nawet
spotkał na schodach i prosił o chwilę rozmowy w sprawie Papugi. Ja nie
miałem czasu, spieszyłem się do “Twórczości'', gdzie byłem zresztą
umówiony z Iwaszkiewiczem. W sekretariacie spotkałem Papugę, który
zresztą potem wybiegł za mną na ulicę, żeby mnie spytać, gdzie tu są
wystawy malarskie. Bardzo jest zabawny: dziwnie się jakoś jąka, plącze,
ciągle powtarza “nic? nic?'' Rozczochrany, o chłopskich rysach (ma koło
trzydziestki), o chłopskich, dużych łapach.
Dzisiaj był Zagórski, w dziwacznym garniturze, zmiętym i za
obszernym, w koszuli w paski i amerykańskim krawacie w fantastyczne
wzory.
Słobodnikowie — obrzydliwe, obleśne staruchy. Słobodnik powiedział,
że my starsi mężczyźni chcemy być Hansami Castorpami i coś jeszcze
przeżyć, a z żoną nie da się już nic przeżywać. Przy tym nakrył dłonią rękę
żony, która oświadczyła mi poważnie, że gotowa jest natychmiast rozwieść
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się z mężem. A pół godziny temu ten stary, obrzydliwy ramol opowiadał
mi, że się zakochał niedawno i chciał właśnie żonę opuścić.
Kiedy Iwaszkiewiczowi opowiadałem historię Przybosia, zarżał
cieniutko, jak to on, i zawołał tonem podziwu dla samego siebie:
— To ja wczoraj obchodziłem trzydziestą trzecią rocznicę mojego
ślubu...
Zapewne nigdy jeszcze żony nie zdradził dla drugiej kobiety.
Oj, te plotki.
Wszystko to nieważne wobec Moskwy. Jakże się zupełnie zmienił ton
dyplomacji radzieckiej: po belgradzkich, genewskich i wiedeńskich
upokorzeniach1, potrafiła się zdobyć na tyle godności, stanowczości i
odwagi. Przemówienie Chruszczowa1 było popisem pogardy i dumy.
Wszyscy to przeżyli jako odrodzenie proradzieckich sentymentów.
Iwaszkiewicz zaproponował mi wejście do zespołu w zamian za 1000
zł miesięcznie, a Przemski spotkany po południu na Krakowskim
Przedmieściu zaprosił na zebranie redakcyjne. Iwaszkiewicz twierdzi, że
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recenzja Ścibora była miła i serdeczna.
24 IX 1955
Długo nie pisałem dziennika, natomiast dużo pisałem w ogóle. Dzisiaj
był Wirpsza i opowiadał o wczorajszym zebraniu w pałacu Staszica2, w
sali okrągłego stołu. Przy okrągłym stole zasiedli Berman, Ochab,
Morawski, Żółkiewski i Kruczkowski, w krzesłach ze dwudziestu literatów
i redaktorów — po linii partyjnego aktywu. Już się więc obraduje w gronie
dwudziestu, co będzie potem? W tym gronie dwudziestu wszyscy są
przeciw, co będzie potem?
Najpierw mówił Żółkiewski — o braku linii politycznej w pismach
literackich, które — jak powiedział — redaguje się od skandalu do
skandalu, potem o rozdźwięku między pisarzami a kierownictwem
partyjnym. Potem Wirpsza — w charakterze sumienia. Czytałem tekst jego
przemówienia. Tak, mądre i odważne, tylko mętne i źle napisane. Nikt też
tego zdaje się tam nie zrozumiał: ani że kierownictwo partyjne kieruje się
28

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

idealizmem poznawczym (W. przeczytał zdaje się niedawno podręcznik
filozofii, bo się strasznie popisuje), ani teorii immanentnego, a raczej
nowego, specyficznie socjalistycznego zła, które zresztą dość sprytnie na
przykładach wywiódł, ani wreszcie najistotniejszej myśli — że ostateczny
cel nie usprawiedliwia etapowych świństw, bo ustroju nie buduje się dla
ustroju. Zrozumiano tylko jedno: że po uchwale 3 I 19531 rozmnożyły się
w Polsce kradzieże. Berman temu zaprzeczył, twierdzono, że nie tylko
kradzieże, ale i samobójstwa się w Polsce zmniejszyły.
Po Wirpszy — Markiewicz — coś tam o beriowszczyźnie i o
rehabilitacji KPP. Dobrze, niech mu będzie, chociaż przyznam — nie
podzielam ich filozofii, że gdyby KPP, gdyby Bucharin, gdyby Gomułka
itd., toby było lepiej. Wcale by nie było lepiej. Są konieczności zupełnie
ponadludzkie, którym władza musi ulegać. Ale oczywiście trzeba
demaskować jej zbrodnie, a morderstwo tych ludzi należy do zbrodni
najpaskudniejszych. Potem Jastrun — zdaje się o samodzielności pisarza.
Potem Dziarnowska — bzdury. Skąd ona się tam w ogóle wzięła?
Potem chyba już Ochab. Szlachetnie, lecz głupio. Jedno tylko ciekawe:
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że beriowszczyzny u nas właściwie nie było. (Aha, jeszcze mówił Czeszko
o beriowszczyźnie w tym sensie mniej więcej, że zlikwidowano niby
beriowszczyznę, ale rządzą ci sami ludzie, a więc nie mają pełnego
zaufania, bo gdzież byli, kiedy szalał Beria?). W naszej partii więc
beriowszczyzny nie było (co to jest u licha ta beriowszczyzna — stalinizm
nie beriowszczyzna), a kierownictwo, poszczególni towarzysze co dzień
ryzykowali swoje życie oraz to, że “ich pamięć zostanie zbezczeszczona, a
groby w proch zamienione'' (dosłownie tak powiedział Wirpsza) — za co
ryzykowali? Ano, zdaje się, żeby u nas tej beriowszczyzny nie było. Coś to
mętne — chodzi pewnie o proces Gomułki, do którego nie doszło chyba
dlatego tylko, że byłby już zbyt kompromitujący. W końcu PPR była
najbardziej fikcyjną ze wszystkich partii komunistycznych.
Po przerwie Lasota (?) — nic ważnego, ale w każdym razie także w
duchu opozycyjnym, ktoś tam jeszcze i wreszcie Hoffman, tragiczny. Brak
linii pisma? Bo jest jedno pismo, które musi zamieścić i to, i to. Skandale?
Bo na tle ogólnej jałowizny każda wybitniejsza rzecz jest skandalem. No i
bronił Ważyka. Po nim Ważyk — także nie przyznał się do błędu — i to
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jest właśnie niesłychane: ani Hoffman, ani Ważyk do błędu się nie
przyznali. Nie dziwi mnie więc to, co nastąpiło potem: histeryczna,
kabotyńska mowa Bermana, który zezując, krzywiąc się, krzycząc,
szepcząc, błagał, groził, zaklinał, skarżył się, przeklinał — na to, że pisarze
kłamią, obrażają, nie pomagają, nie rozumieją, a oni tymczasem,
kierownicy partii i narodu, współczują, boleją, cierpią, czują się
odpowiedzialni (za każdego samobójcę — powiedział m.in.). Powiedział,
że uchwała 3 I 1953 była bolesna, ale wtedy bomby leciały na Koreę i oni
musieli ileś tam miliardów złotych wydobyć z rynku. Powiedział, że teraz
czekają nas wielkie zadania, w których pisarze muszą partii pomóc: 1)
kolektywizacja wsi, 2) walka światopoglądowa, 3) podniesienie stopy
życiowej.
Oczywiście, wszystko kłamstwo. Najmniej w tej chwili chodzi o
kolektywizację, znacznie pilniejsze jest wyciągnięcie chleba od kułaka, a
na rewolucję agrarną nie mamy dość siły i autorytetu. Najmniej chodzi o
walkę światopoglądową — co za zmartwienie, że dzieci się religii uczą, a
ludzie do kościoła chodzą (to mówił Berman), trzeba robić wszystko, żeby
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utrzymać względną zgodę narodową i względny spokój wewnętrzny. A co
do stopy życiowej — nie wiem — wszystko zależy od polityki
zagranicznej.
Leyffel twierdzi, że do wyborów w Ameryce1 mamy spokój. Zarówno
na świecie, jak i w kraju. Na świecie tak, wewnętrznie, bo konflikt między
doktryną (programem) a rzeczywistością będzie się pogłębiał, partia będzie
traciła pozycję po pozycji. Jeżeli jednocześnie pogorszy się sytuacja
ekonomiczna, a względna dyscyplina mas (dryl) będzie się rozluźniała,
pierwsi zostaną wzięci za mordę pisarze. Oczywiście sposoby, jakimi
można teraz brać za mordę, muszą być już tylko jawne, prymitywne, bo
tamte, skryte i kunsztowne, zostały już ujawnione, wyczerpane i
skompromitowane. Wtedy głos odda się stupajkom, porucznikom nowego
chowu, a starzy rozdarci doktrynerzy pójdą do sanatoriów, leczyć stargane
nerwy.
Chyba że się wszystko rozleci i premierem zostanie Hugo Hanke. W
myśl fraszki bezimiennej, która krąży po Warszawie:
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Co dzień nam życie niesie nową niespodziankę
Utracił wiarę Ważyk, a uwierzył Hanke.
Był kiedyś u mnie Andrzejewski — gratulował recenzji z opowiadań
Różewicza i dziękował za artykuł o Złotym lisie. (Wczoraj przemawiał, ale
krótko i nieistotnie).
Byłem w Krakowie — bardzo miło i dobrze. Kazia kochana, Andrzejek
słodki.
Anegdotka obyczajowa: Dziś Mirka S. latała zdenerwowana, bo jej
mąż, młody partyjny matematyk, zdaje się, obiecujący, zaprosił na kolację
do domu jakiegoś angielskiego profesora. Musiała więc na tę kolację
pożyczyć 100 złotych i pokłócić się z mężem na temat przystosowania ich
jedynego pokoju do wieczornego przyjęcia. Mówiła mi przy tym (bojowa
zetwuemówka, która podobno o śmierć przyprawiła profesora Borowego),
że tam, u nich, takie wieczorne przyjęcia są bardzo celebrowane: długie
suknie, smokingi, służba! Biedna towarzyszka i towarzyszowa asystentowa
(żyjąca zresztą z nim bez ślubu) musi 100 złotych pożyczyć na trochę
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myśliwskiej kiełbasy, szynki i trzy gatunki serów. I z pewnością nie ma
długiej sukni.
Aha, wczoraj rozmowa ze Słonimskim, Pańskim, Stefczykiem,
Szymańską i Ostrowskim na temat Kronik Słonimskiego1. Oczywiście
stary cynik uchyla się od współodpowiedzialności za skreślenia,
przedmowy nie napisze. Powiedział: — Kiedy mi się na “spotkaniach''
pytają, czy Kroniki wyjdą, odpowiadam: wyjdą. Czy skrócone? Skrócone.
(Ja się tego nie wstydzę). Ocenzurowane? Ocenzurowane; przed wojną mi
cenzurowali, teraz mnie cenzurują. Stąd obcięli, stąd obcięli, ale środek
został.
Słonimski pozuje na XIX wiek: nosi czarne ubranie w paski, kamizelkę
i parasol.
26 IX 1955
Wszyscy bardzo podnieceni tym zebraniem. Wszyscy dumni, że nie
dali się zastraszyć i użyć przeciwko Ważykowi. Ktoś użył nawet
porównania ze sprawą Dreyfusa. Sam Dreyfus, kanalia skądinąd, przyszedł
34

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

kiedyś do Ireny Szymańskiej i oświadczył, że jest wdzięczny
Andrzejewskiemu i Jastrunowi za ich wystąpienia.
Na zebraniu w “Twórczości'' Iwaszkiewicz oświadczył, że cofa swoją
notatkę potępiająca poemat Ważyka, ponieważ, niestety, sąd jego pokrywa
się z sądem “kolegów Bermana i Ochaba''. No, no...
Rozmawiałem z A. Wasilewskim. Proponuje zebranie młodych, celem
naradzenia się.
Dzisiaj u Leyffla. Phi, phi, ta Europa: wygodne holenderskie meble,
dużo książek, płyty z Bachem, dobra herbata z konfiturami, likier Bolsa —
Goldwasser ze złotymi nitkami... Ale Leyffel bardzo, bardzo mądry i miły.
Kiedyś Irena spytała mię, czemu nie należę do partii. Spojrzałem jak na
wariatkę. A ona mi na to, że “trzeba walczyć''. Aha: trzeba być w partii,
żeby walczyć z Biurem Politycznym. Wszystko się w jej mózgownicy
sprowadza do walki z obecnym kierownictwem. Dowodziła mi m.in., że
już Morawski i Matwin to całkiem co innego.
Leyffel także dzisiaj mówił, że długo był pod działaniem różnych
straszaków; straszaka drobnomieszczańskości, straszaka antypartyjności,
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teraz straszaka utopijności.
Markiewicz na tej naradzie powiedział m.in., że trzeba by sformować
jakiś komitet ludzi sztuki do oceny dzieł literackich. — Czy to votum
nieufności dla kierownictwa partii? — spytał Berman. Henio się zmieszał i
począł tłumaczyć.
27 IX 1955
Dzisiaj dwa lata od śmierci Tatusia. Poza miejscami, w których to
wszystko się działo — prawie nie pamiętam.
———
Kolegium w “Nowej Kulturze''. Hoffman próbował lojalnie streścić
zebranie w pałacu Staszica, ledwo powstrzymywał się od złośliwości i pasji
— zwłaszcza na Żółkiewskiego. Publicznie przyznał się do tego, że jego
zdanie rozminęło się z oficjalną i autorytatywną opinią kierownictwa
partii...
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Po zebraniu bardzo szczera i otwarta rozmowa ze Ściborem i ze mną.
(Ścibor nie jest w partii!). Musi się czuć bardzo osamotniony i gorączkowo
pragnie sojuszników, skoro tak chce rozmawiać. Broniąc Żółkiewskiego
powiedział: — On ma bardzo trudną sytuację — ja wiem, ja to przez dwa
lata cierpiałem (dwa lata był kierownikiem Wydziału Kultury w Komitecie
Centralnym).
Podobno jako młody człowiek przyjmował Bermana do redakcji
“Czerwonego Sztandaru''1. Twierdził, że Ochab wyszedł złamany. Że
trzeba przyjąć zasadę weitermachen i utrzymywać, że była to kontrowersja
na konkretny temat. A to wolno.
Uwagi o mówcach: Lasota niepotrzebnie poruszył sprawę literatury
radzieckiej, bo “stawia ich to w bardzo przykrej sytuacji'' — nawet słuchać
im nie wolno. Co on ich będzie powiadamiał! “W cztery oczy można sobie
na ten temat z Bermanem pogadać''.
Przypuszcza, że XX Zjazd (w lutym) przeprowadzi rehabilitację
niektórych ludzi i umożliwi rehabilitację KPP. (“To przecież wszystko była
prowokacja'').
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———
Poza tym kłopoty finansowe. Źle się czuję. Kaziunia mi trochę
nawymyślała, ale potem była bardzo kochana. Rano w barze mlecznym
spotkałem Wykę. Oczywiście zieje nienawiścią do Ważyka. Aha, jeszcze o
Hoffmanie: powiedział, że sytuacja jest bardzo trudna i niedobra, bo w
historii dziesięciolecia nie było jeszcze wypadku, aby członek partii
publicznie pokłócił się z kierownictwem. Spodziewa się, że go zdejmą.
W Wydawnictwie bałagan: malowanie i nic się nie dzieje.
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2 X 1955
Dzisiaj powrót z Krakowa. Bardzo było przyjemnie. K. miała łzy w
oczach, kiedy jej opowiadałem o środzie w pałacu Staszica. Jak ona żywo i
świeżo odczuwa. A. szalenie miły, ale nieznośny i rozdrażniony. Zdaje się,
ząbki.
Dzisiaj telefon od Ważyka. Chce zmieniać Planetarium2. “Pan
rozumie, po kilku latach...'' No tak, rozumiem. Potem w “Nowej Kulturze''.
Jutro “konferencja'' krytyków, ale nie będzie nikogo, kogo szanuję.
Zapowiada się to dość infantylnie. Pewnie nie pójdę. A. Wasilewski jako
patron grupy młodych? To groteskowe. A w ogóle, co to jest “zebranie
krytyków''? Co to jest “krytyka bez literatury?''
Potem Wirpsza nużący i nudny. Jego żona wróciła z Moskwy. Widziała
się z Woroszylskim, który był na Litwie w Wilnie i twierdzi, że tam głód.
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Wirpsza jak zawsze przygnębiony i bardzo rozradowany swoim
przygnębieniem. Wydaje mu się, że jest wtedy głęboki i myślący.
W Kazachstanie podobno bunt w jakimś obozie pracy. Na Ukrainie
nacjonalizm — antypolski i antyrosyjski. W sobotę haniebny komunikat
TASS-a o wypuszczeniu niemieckich zbrodniarzy wojennych. A więc w
Moskwie zgodzono się na wszystko mimo całej pyskówki — tylko że
przemilczano, to ohydne. A ja twierdziłem, że to sukces polityki
radzieckiej.
Andrzejewski rozpowiada, że trzeba tworzyć frakcje. Ja to już
wcześniej wymyśliłem.
8 X 1955
Dzisiaj był Markiewicz. Autorem przeglądu prasy w “Życiu
Literackim'' jest Hołuj.
Wczoraj oddałem mój przegląd do “Twórczości''1. Dzisiaj dzwoniła
Baranowska, że w poniedziałek będzie dyskusja. Pewnie nie puszczą, bo
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poruszam tam sprawę “dwóch nurtów'', którą podważył świetnie
Chałasiński2.
9 X 1955
Dużo pisałem (niedziela). Sam cały dzień. Po południu byłem na
Nowoberesteckiej — stawiają parter. Widziałem czerwony zachód słońca:
kiedy słońce kryło się za pasem mgieł nad horyzontem, tak że widać było
tylko jego półokrągły grzbiet, podobny do skorupy żółwia, w momencie
jego znikania dostrzegłem ruch słońca — ostatnie jego drgnienie, szybkie
jak trzepot, jak ucieczka. Gdybym spojrzał w tamtą stronę tylko w tej
ostatniej sekundzie, mógłbym przypuścić, że widzę jakąś cichą, nagłą
eksplozję.
Wczoraj wieczorem Pascal. Uczucie, jakbym wrócił do domu, zasiadł
nareszcie przy rodzinnym stole, po latach jadania w restauracji.
Ale tak jeszcze nie jest. Dużo się jeszcze nabłaznuję, zanim napiszę to,
o czym naprawdę myślę przed zaśnięciem. A to właśnie jest sztuka:
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przyznać się publicznie do tego, o czym się myśli przed zaśnięciem.
Wczoraj Markiewicz twierdził, że między Cyrankiewiczem a Ochabem
była różnica zdań co do poematu Ważyka i innych z tym związanych
spraw. Dlatego Cyrankiewicz nie przyszedł na tamto zebranie. A
Morawski, choć przyszedł, słowem nie pisnął.
10 X 1955
W “Twórczości'' mieli tylko drobne zastrzeżenia. Iwaszkiewicz napisał
“b. dobre''. Andrzejewski się trochę krzywił, że to nie jest takie ważne i że
ma dość teorii.
I że to, co napisałem, może zaszkodzić Chałasińskiemu.
Hoffmana zdjęto. Morawski mu to zakomunikował w sobotę. We
wtorek ma wprowadzić nowego szefa. To znaczy jutro. Rozmawiają z
Kruczkowskim. Do jutra musi być sprawa rozstrzygnięta. Andrzejewski
zgaszony, bo w takim razie nie będzie mógł w “Nowej Kulturze'' drukować
swoich felietonów.
W “Twórczości'' nastroje bardzo opozycyjne. Andrzejewski był w
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Nowej Hucie — podano jakieś minimalne cyfry dotyczące gwałtów i
dzieciobójstw. Podobne cyfry dostarczono Komisji KC oraz Lovellowi,
który w “Życiu Literackim'' napisał cały reportaż1 mający na celu kłam
zadać Ważykowi.
Andrzejewski przypuszcza, że po poemacie Ważyka przyszły specjalne
instrukcje, aby nie podawać prawdziwych cyfr, ponieważ wiadomość o
znalezieniu w stawie kilkuset noworodków była podobno pewna.
11 X 1955
Byłem świadkiem wydarzenia, które przejdzie chyba do plotkarskiej,
zakulisowej historii naszego reżimu, a może więcej, może nawet do historii
prawdziwej...
Przyszedłszy do “Nowej Kultury'' dowiedziałem się, że Kruczkowski
się zgodził. O 10 miało się odbyć zebranie Zarządu Głównego, na którym
miano tę nominację zakomunikować Zarządowi. Czekaliśmy w atmosferze
takiej, jaką w szkole się przeżywało, kiedy np. miał przyjść nowy
nauczyciel. Punkt jedenasta Pomianowski zaproponował, żebyśmy usiedli
44

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

w koło, w gabinecie naczelnego redaktora, przygotowani do kolegium.
Czekaliśmy tak godzinę. Pomianowski podniecony dowcipkował,
wtórowali mu inni. Np. Konwicki zaproponował, żeby zadzwonić do
Zarządu Głównego i oznajmić, że redaktora wybrał sobie zespół, i że już
“nie trzeba''. Około dwunastej przyjechali — wszedł Kruczkowski,
Hoffman, za nim Przemski, obeszli wkoło wszystkich, przywitali się.
Zasiedli za biurkami, po czym Hoffman, jak zwykle ironicznie
uśmiechnięty, dziwnie zachrypniętym głosem powiedział krótką mówkę.
(Kiedy mu chciano podać krzesło, odrzekł, że dziękuje, on tylko na
chwileczkę, a zresztą on zawsze stoi, czy mówi 5 minut, czy też trzy
godziny). Że więc wszyscy znają sytuację, jaka się ostatnio wytworzyła, że
w związku z tym odbyło się posiedzenie Biura Politycznego, które
zdecydowało rozpoczęcie wielkiej ofensywy na froncie ideologicznym. W
ofensywie tej wielką rolę musi odegrać “Nowa Kultura''. Biuro Polityczne
uznało, że pismo to pod kierownictwem jego, Hoffmana, nie daje
gwarancji, iż sprosta tym wszystkim zadaniom i wobec tego poleciło mu na
ręce Zarządu Głównego ZLP złożyć funkcję. Tak się też stało, wobec tego
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on tu jest ostatni raz, a pismo zdaje w ręce prezesa Zarządu Głównego
ZLP, tow. Kruczkowskiego. Po czym uścisnął rękę Kruczkowskiego i
obszedł wszystkich. Widziałem, jak niektórzy ściskali mu rękę oburącz, a
każdy starał się jego ręką jak najmocniej potrząsnąć. Ktoś za nim wybiegł,
Matuszewski czy Przemski, ale on powiedział tylko “a po co''? — i
odszedł.
Kruczkowski wybąkał potem pod nosem, że nie jest redaktorem, że ta
decyzja go zaskoczyła, że on by się nie podjął i że sprawa kierownictwa
rozstrzygnie się dopiero na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego za
jakieś dwa tygodnie.
— Aż się skończy sesja ONZ — mruknął Pomianowski (na sesji ONZ
jest teraz Putrament).
On zaś wyjeżdża i prosi tow. Przemskiego, żeby się zajął pismem.
Przemski na to, że “jest zmęczony'', “choji'', że te “mojalne przejścia''
podkopały jego “zdjowie'' i wobec tego proponuje tow. Matuszewskiego.
Na to Matuszewski, że on właściwie ma urlop na pisanie podręcznika,
że ma mnóstwo korekt, że chce raczej pisać, że ma IBL, że mógłby równie
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dobrze prowadzić pismo tow. Zabłudowski albo Drewnowski. (Jest
kolegium — warknął na to Wasilewski — zdenerwowany, że jego nie
wymienił).
Poza tym on, Matuszewski, musi wreszcie powiedzieć, że czuje się tym
wszystkim zaskoczony i zasmucony i sądzi, że w tym zespole nie znajdzie
się nikt, kto by Hoffmana umiał zastąpić i kto by chciał usiąść na jego
miejscu.
Potem Kruczkowski coś mruczał pod nosem, to do Przemskiego, to do
Matuszewskiego, nieśmiało, zażenowany, aż wreszcie Przemski zasiadł za
biurkiem i poprowadził normalne zebranie, na którym doszło już do
dalszych tylko incydentów między Pomianowskim a Matuszewskim,
potem znów między Kałużyńskim, który odmówił pisania felietonu, dopóki
się sytuacja nie wyjaśni etc.
Po tym wszystkim poszedłem do “Twórczości'', gdzie dowiedziałem
się, że Zarząd Główny odrzucił zatwierdzenie kandydatury
Kruczkowskiego. Zabrał mianowicie głos Słonimski, który powiedział, że
redaktora naczelnego może mianować plenarne posiedzenie Zarządu
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Głównego. W głosowaniu nad jego wnioskiem odłożenia sprawy,
Słonimski, Jastrun, Stryjkowski, Brandys (!) i jeszcze ktoś (Maliszewski?)
głosowali za wnioskiem Słonimskiego, a inni (Broniewska, Dobrowolski
etc.) głosowali przeciwko. Iwaszkiewicz, stara świnia, zobaczywszy, że jest
nieparzysta liczba osób, wyszedł. Wynik 5:5. I wtedy uradzili, że
Kruczkowski ma przejąć pismo jako prezes Zarządu Głównego, co zresztą
wyraźnie stwierdził w redakcji.
Bardzo zabawnie zresztą wypadło to w “Twórczości'', bo Iwaszkiewicz
opowiedział wszystko do momentu swojego wyjścia, a resztę owinął mgłą.
Na to wszedł Stryjkowski, który dokończył i zdemaskował Iwaszkiewicza.
Wszyscy podnieceni, cieszą się i powtarzają “bunt'', “bunt''.
Wszystko to mi się wydaje chwilami bardzo groteskowe, a chwilami
bardzo poważne.
Bardzo mi się groteskowe wydaje to, że w historię obchodzącą stu ludzi
w Polsce angażują się najwyższe czynniki państwowe, które przypisują
tym małym mrówkom jakieś ogromne znaczenie.
Z drugiej strony — kto wie — może to jest rzeczywiście istotny
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fragment walki o demokratyzację ustroju?
Dosyć mnie zdenerwowały małe porachunki, które się zaraz rozegrały
na oczach Kruczkowskiego.
Był dzisiaj poza tym u mnie Leszek Budrecki i bardzo zabawnie
opowiadał o Jacku Różańskim, o którym pisze powieść. Według tej
powieści działacz typu Różańskiego ma przejść do aparatu kulturalnego, tu
realizować kurs liberalny i na tym liberalizmie się przewrócić.
Opowiadał, jak Różański witał więźniów na Mokotowie.
— Tu nie ministerstwo. Tu Mokotów. Stąd się idzie do nieba obłoki
popychać.
Będąc dyrektorem PIW-u [Różański] miał przeróżne sztuczki.
Wprowadzał byłych więźniów (m.in. B. Sowińską, którą kiedyś osobiście
kopał po nerkach), po to — jak twierdzi Budrecki — żeby stworzyć sobie
atmosferę zastępującą mu utracony świat. Kiedy wzywał do siebie ludzi w
różnych sprawach, stawał przy oknie, plecami do mówiącego, a gdy ten
przerywał, Różański warczał:
— No, niech pan mówi. Czemu pan nie mówi?
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Lubił także wchodzić w czasie konferencji i siadać nagle, cicho za
plecami referenta. Gdy ten, speszony, odwracał się, Różański uspokajał go
łagodnie:
— Proszę sobie nie przeszkadzać.
Kiedy Gantzowa, z którą wtedy omawiał sprawę jej przejścia do PIWu, spytała go, czy ma przynieść ankietę, odrzekł ze znaczącym
uśmieszkiem:
— O, to zbyteczne.
Kiedy Lipski przyniósł mu jakiś list z wyjaśnieniem, napisany w jakiejś
sprawie do KC, on powiedział:
— To bardzo inteligenckie. Niektórzy inteligenci uważają towarzyszy z
KC za idiotów. Ale tak nie jest i kto tak uważa, ten źle na tym wyjdzie.
Ŕ propos towarzysza z KC. Był Słonimski u Bermana w związku ze
swoim wyjazdem do Anglii.
— U nas takie teraz zmiany... — powiedział mimochodem.
— Jakie zmiany? Jakie zmiany? — wykrzyknął histerycznie Berman.
— No, w sposobie odczuwania pewnych spraw, w stylu.
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Uspokoił się.
— Tak, ale żadnych personalnych zmian nie będzie. Żadnych
personalnych zmian nie będzie.
18 X 1955
Dzisiaj kolegium w “Nowej Kulturze'', na które przyszedł Żółkiewski.
Mówił o dyskusji z Chałasińskim, wytypował kilka tematów, które
należałoby poruszyć, nawet bez bezpośredniego nawiązywania do artykułu
Chałasińskiego, który nazywał obskuranckim. W ogóle kokietował zespół
rykiem, piskiem, “kutasami'', “gnojkami'' etc. i udawał rewolucjonistę
zagrożonego przez ciemnogród. Powiedziałem wtedy, że to maskarada, że
to przebieranie się w skórzaną kurtkę, kiedy już dawno nosi się wizytowe
garnitury, że to cofanie nas do 1945 roku, niedostrzeganie rozwoju
rzeczywistości przynoszącego nam nowe konflikty. Żółkiewski mi o
poetach debiutujących w “Twórczości'' powiedział, że to “gnojki'',
“maminsynki'', które się załamują, kiedy nie zgadzają się z rzeczywistością
ich naiwne wyobrażenia o socjalizmie, że w gruncie rzeczy są to
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drobnomieszczańskie recydywy. Powiedziałem na to, że to młodzi ludzie
rozczarowani do ideologii, którą już mieli czas przyjąć, że — krótko
mówiąc — to już nasi nowi dekadenci.
Cóż to w ogóle za figura ten Żółkiewski! XY pisze, że nie zgadza się ze
mną na temat Konrada Wallenroda. Kociątko — powiedziałem mu —
jeżeli ty stoisz na moim gruncie, to jesteśmy w domciu. Metoda, metoda!
Jak metoda jest, to dobrze. Co mi tam, czy Konrad Wallenrod jest
tragiczny, czy nietragiczny — ze mnie taki uczony jak z kociego ogona
wycior do armaty — o metodę chodzi.
I to mówi profesor uniwersytetu, do niedawna I sekretarz PAN!
24 X 1955
Wczoraj przemówienie Żółkiewskiego w KC. Dzisiaj znów kolegium w
“Nowej Kulturze'', znów Żółkiewski, który jest ohydnym, bezczelnym
blagierem. Odnoszą się do niego dokładnie te słowa Miłosza:
Żywot grabarza jest wesoły.
Grzebie systemy, wiary, szkoły,
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Ubija nad tym ziemię gładko
Piórem, naganem czy łopatką,
Pełen nadziei, że o wiośnie
Cudny w tym miejscu kwiat wyrośnie.
A wiosny nima. Zawsze grudzień.
Nie rozpraszajmy jednak złudzeń1.
5 XI 1955
Wczoraj Kuśmierek opowiadał bardzo urocze historyjki: o szpiegu
amerykańskim, którego nikt nie chciał załatwić, o odkryciu schodów w
CDT i o generalnym remoncie domów przeznaczonych na rozbiórkę.
Wirpsza — nudziarz. Siedzimy w restauracji — on pijany (przyszedłem
spotkać się ze Słapą i Voglerem — pili wódkę). Naraz podchodzi
sprzątaczka — staruszka w białym kitlu z jakimś blaszanym interesem do
zbierania śmieci i miotłą. — Popatrz — szepnął przejmująco Wirpsza
ściskając mnie za rękę. — Co? — No, popatrz — powtórzył oburzony. —
No ale co, u pioruna, babunia sobie sprząta. Okropnie się zirytował i do
53

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

końca już był podenerwowany, za żadne skarby nie chcąc się podzielić
swym wstrząsającym spostrzeżeniem.
Flaszen napisał zabawny felieton2, ale przefajnowany w stylizacji na
Gombrowicza i trochę nietaktyczny. Psioczą na niego bardzo, a “Przegląd''
wyskoczył z bardzo paskudnym potępieniem w czarnej ramce — jak
nekrolog. Zdaje się dzieło Putramenta.
Piszę o Dąbrowskiej1. Idzie mi wszystko jak z kamienia. Słowo musi
szukać słowa, myśli nie mogą się spotkać. Męczę się jak potępieniec.
Dzisiaj poznałem Stawara. Brzydki, cichy, rzeczowy pan o prezencji i
wzięciu profesora gimnazjalnego.
6 XI 1955
Wczoraj telefon do Kaziuni i bardzo zła wiadomość o Andrzejku.
Dzisiaj rano silny krwotok z nosa. Źle się czuję.
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———
Świetny esej Hume’a o wolności słowa2. Zestawienie despotyzmu i
liberalizmu jako dwóch podobnych w gruncie rzeczy systemów, opartych
na swego rodzaju zaufaniu: do despoty lub do ludu. “Despotyzm jest
pewnego
rodzaju
liberalizmem,
liberalizm
pewnego
rodzaju
despotyzmem''. Najgorsze są domieszki, ponieważ oznaczają one kryzys
zaufania.
Domieszki liberalizmu do naszego ustroju oznaczają kryzys partii, nie
oznaczają natomiast wzrostu zaufania do narodu. Dlatego utraciliśmy
wszystkie korzyści płynące z dyktatury, nie zyskując natomiast korzyści
płynących z demokracji.
———
Naszemu narodowi brak celu politycznego — oto dlaczego wszyscy,
zaczynając od krawca, skończywszy na architekcie, źle pracują. Nie
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walczymy ani o swoją wolność, ani o swoje znaczenie w świecie.
Budowanie socjalizmu nie jest celem atrakcyjnym, ponieważ został on
wpisany w ogromny plan, przewidujący przebudowę 2/3 Europy.
———
W sprawie religii: zupełnie nie wiem, co o tym myśleć. Pewien jestem
tylko, gdy czytam Pascala. Ale gdy odłożę książkę, przestaję nawet
odczuwać sam problem.
Sprostowanie: gdy czytam Pascala i gdy boję się własnej lub cudzej
śmierci, lub gdy dotyka mnie inne jakieś nieszczęście. Zresztą może to to
samo — Pascal to po prostu strach.
Aha, dla porządku: w “Życiu Literackim'' była recenzja Budreckiego o
Diable1. Dość pochlebna, ale przemądrzona i chyba przeceniająca książkę.
17 XI 1955.
Poznałem wczoraj Marka Hłaskę. Miły chłopak, pozujący na chama, w
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gruncie rzeczy dobrze wychowany i już bliski snobizmu. Stosunek do
literatury zadziwiająco świeży i szczery. Mówi mądrze, o współczesności
wie chyba dużo.
Był u mnie także kiedyś Wiechno. Czytałem kawałek jego powieści. Za
pięć lat z niego też będzie pisarz.
W “Nowej Kulturze'' jakaś okropna awantura z Kruczkowskim, ale na
zebranie nie poszedłem, już mnie to nic nie obchodzi.
20 XI 1955
Przeraźliwa niedziela. Mgła, deszcz, wiatr, po południu śnieg.
Chciałem jechać na Powązki, ale wróciłem zaraz z obolałą głową od
wiatru. Powiedziałem do starego windziarza:
— Dzisiaj tylko się powiesić.
— Ale na szyi — odpowiedział — ściągnąć kogo do pokoju, wieszać
się i kryski stawiać.
W “Nowej Kulturze'' znakomite opowiadanie Hłaski2.
Czytałem Powiastki filozoficzne Woltera i myślałem o polskim stylu
57

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

literatury. To na marginesie noweli Hłaski, no i z powodu rocznicy śmierci
Żeromskiego. Chciałbym napisać taki artykuł, pod jakimś tytułem ...A to
Polska właśnie... Wieczór z L. Kossobudzkim. Opowiadał o wyjeździe do
Garwolina — gdzieś tam Wisła zmieniła koryto. Chłop w 1938 roku dostał
zagrodę i grunt, dzisiaj ma już tylko mały ogródek, a za płotem już woda.
23 XI 1955
Dzień — brrr! Okno aż jęczy od wiatru. Deszcz zacina. W hotelu
wielki zjazd z okazji Mickiewicza1. Nawet Tristan Tzara przyjechał. W
hallu wciąż widzę naszych biedaków antyszambrujących, zaspanych.
Wczoraj Śpiewak, dzisiaj rano Jastrun, wieczorem Kruczkowski nadęty jak
stara ropucha.
Mieszkanie moje realizuje się, przybliża, przybliża. Kuryluk podobno
się zgodził. Jestem podobno na pierwszym miejscu tych CUW-owskich
przydziałów. Dajże Boże! Już mam dość i Kazia także. Staff miał atak
serca. Szedłem z Pawłem Hertzem przez nasz korytarz, spotkaliśmy
zapłakaną Marysię Szypowską.
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— Mój staruszek... — wyjąkała, patrząc miłosiernie — atak serca...
— Co pani mówi — powiedział spokojnie Hertz — a mnie szalenie
boli wątroba...
Postanowiłem skończyć z pisaniem recenzji. Przecież mnie to nudzi i
męczy! Piszę jedną recenzję proporcjonalnie dwa razy dłużej niż jedno
opowiadanie.
25 XI 1955
Jerzy Andrzejewski ma pomysł znakomitego
inkwizytorze2.
Dzisiaj znów był Hłasko — podlizywał się.
Jutro setna rocznica śmierci Mickiewicza.
Widziałem w hallu Pabla Nerudę. [...]

opowiadania

o

26 XI 1955
Już wiem, dlaczego się tak okropnie męczę przy pisaniu recenzji.
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Gdybym chciał szczerze napisać, co sądzę o Dąbrowskiej, napisałbym, że
jest to Schadenfreude reformistki naigrawającej się z niepowodzeń
rewolucji. Gdybym chciał napisać szczerze o Filipowiczu1, napisałbym o
tragedii Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, o której w książce ani
słowa. Tego jednakże napisać nie mogę, a to z dwóch powodów: po
pierwsze nikt mi tego nie wydrukuje, a po drugie zrobiłbym przez to
straszną krzywdę Dąbrowskiej, której się udało wymknąć cenzorom, i
Filipowiczowi, który napisał tylko to, co mógł. Muszę więc wymyślać
problemy i na temat fikcyjnych problemów snuć rozważania. A to nie jest
łatwe. O, nie. Najgorsze, że już sam straciłem świadomość tego, iż moje
myślenie jest fikcyjne. Już często mi się wydaje, że te wymyślone przeze
mnie problemy istnieją w rzeczywistości.
10 XII 1955
Bardzo jest okropnie. Wczoraj nasypało śniegu, w nocy była odwilż, a
od rana duje zimny wiatr, błoto ścina w skorupę, gwiżdże w szparach
okiennych, aż się firanki kołyszą. Trzeszczą dachówki na dachu, Wisła
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marszczy się i zdaje się płynąć pod prąd, a dymy z dalekiego Dworca
Gdańskiego rozlatują się na wszystkie strony jak stadka spłoszonych
gołębi.
Przyjechała mama, mieszka na górze. Wczoraj była rozprawa2, ale bez
wyroku. Wieczorem i dziś rano towarzyszyłem jej, to znaczy siedziałem
przy łóżku i słuchałem po raz setny tych samych zwierzeń. Nijako było mi
ją samą zostawić i samemu nijako wracać do pokoju. Ciężko teraz
pracować, kiedy sprawa mieszkania napięta i aktualna niemal z godziny na
godzinę.
Nie zdążyłem nawet zanotować przyjazdu Kaziuni. Przyjechała,
kochana, wieczorem, w bardzo smutny dzień moich imienin. Było uroczo.
Byliśmy razem na Dziadach3, na dancingu, potem pojechaliśmy razem do
Krakowa i odbębniliśmy krakowskie imieniny.
Dziady to osobna sprawa. Oczywiście miałem rację, żadnych
zbiorowych wzruszeń nie ma, ale trzeba wszystkim wmawiać, że się
wzruszają. Sporo sobie ludzie nawmawiali w związku z tą premierą. To
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znaczy, że bardzo tych wzruszeń potrzebują.
Dancing w Bristolu to bardzo ponura impreza: mnóstwo wspaniale
ubranych muzyków i kelnerów, i kilka nędznie przyodzianych par. Jakaś
paniusia tańczyła w kolorowym swetrze i w czarnych, szerokich
deszczowcach, jakiś facet w wyplamionym garniturze bez krawata. Oprócz
orkiestry i kelnerów najeleganciej wyglądali Cyganie z zespołu Orkana,
którzy się tu przyszli zabawić.
Był kiedyś Jastrun i opowiadał o podróży do Niemiec Zachodnich.
Dobrobyt olśniewający. “Kubacki miał taki płaszcz — mówił — zwykły
płaszcz, nie cudo, ale i nie łachman. W Warszawie by nikt na niego uwagi
nie zwrócił — ani w tramwaju, ani w Belwederze. Tam — zobaczyłem
Kubackiego z daleka, w tłumie, nie poznałem w pierwszej chwili i
pomyślałem: nędzarz...'' Twierdził, że Niemcy są uśpieni i utuczeni
dobrobytem, i ani myślą o odwecie. Kraj bardzo ładnie odbudowany,
nowoczesnymi, lekkimi, kolorowymi budynkami z plastiku i aluminium.
Wczoraj był Ważyk. Właściwie sympatyczny. Bardzo żydowski.
W “Przeglądzie Kulturalnym'' genialny artykuł Kotta o Dziadach1.
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Staff ciągle żyje.
Przedwczoraj byłem u Kazimierza Koźniewskiego na zebraniu zarządu
sekcji prozy. Był Andrzej Wasilewski i Stanisław Wygodzki. Ładne
mieszkanie, ale klatka schodowa! — coś strasznego. I to wszystko w
reprezentacyjnym domu przy pl. Konstytucji. Nawiasem: do niedawna dom
był zajęty przez Rosjan. Po ich wyjeździe stał pół roku pusty. To są
stosuneczki w naszym budownictwie.
Przeczytałem Śmierć Iwana Ilicza [Tołstoja] — nie bardzo mi się
podoba. Nie lubię takiego nachalnego gramolenia się w Nieskończoność.
Ona, tj. wieczność, śmierć powinna zaledwie okiem mrugać, zaledwie jej
powiew się powinno czuć — a tu siedzi w samym środku, taka ogromna
baba i wyje.
Przeczytałem artykuł Miłosza o prozie dziesięciolecia1. Nic
szczególnego, ale jedno genialne zdanie: “Człowiek łaknie wszechświata, a
otrzymuje tylko miłość jednego człowieka, który jest śmiertelny''.
21 XII 1955
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Było zebranie w sprawie sytuacji ideologicznej w literaturze,
zorganizowane przez Sekretariat KC. Referował Berman. Byli prawie
wszyscy członkowie Biura Politycznego, redaktorzy naczelni, sekretarze
wojewódzcy (!) oraz czterech literatów: Putrament, Kruczkowski, Brandys
i Drewnowski (!). Referat Bermana ponoć łagodny. Wszystko się podobno
skręciło w ostatniej chwili — miała to być odbitka węgierskiej hecy, ale w
ostatniej chwili przyszły wieści, że Centrala Węgrów rozpieprzyła. Więc i
u nas się uspokoili. Bardzo głupio przemówili Werfel i Kasman. Bardzo
natomiast ładnie Brandys: że nie ma u nas żadnego “zamętu ideowego'' (bo
zamiast “odchylenie'', mówi się u nas “zamęt'') wśród inteligencji twórczej,
ale że te same objawy, które się w tym środowisku spotyka, dotyczą całego
narodu. Cały naród przeżywa w tej chwili ciężkie chwile. Są zresztą do
tego obiektywne podstawy: niska stopa życiowa, dezinformacja, brak
zaufania. Mówiąc o braku zaufania, przytoczył historię Seweryna
[Szczęsnego] Dobrowolskiego. Seweryn Dobrowolski, były uczestnik walk
w Hiszpanii, został u nas po wojnie aresztowany. Po kilku (zdaje się
sześciu) latach wypuszczony, wykurowany, przeproszony etc. Po pewnym
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czasie wezwał go prokurator i poprosił o zeznania dotyczące osoby Jacka
Różańskiego. Dobrowolski oświadczył, że, owszem, bardzo chętnie złoży
zeznania przeciwko Różańskiemu, ale nie może się pogodzić z tym, że
spotyka się z mocodawcami Różańskiego, że np. w teatrze siedzi koło
Romkowskiego. Prokurator odparł na to, że nie może w tej chwili przyjąć
żadnych zeznań przeciwko Romkowskiemu, ale ponieważ fakt ten nie
godzi się z jego, prokuratora partyjnego, sumieniem, więc on, prokurator,
prosi, aby Dobrowolski złożył zażalenie na niego, prokuratora, oraz
memoriał w sprawie Romkowskiego do KC. Dobrowolski ów memoriał
złożył, nawet wygotował go w kilku egzemplarzach, bodajże do ZLP jeden
egzemplarz przysłał i... I co? — zapytał Brandys wczoraj, na co
odpowiedzi nie otrzymał.
W podobnym sensie mówił Grosz. O inteligencji mianowicie, że
towarzyszy ona narodowi, rozumie jego potrzeby etc. Mądre to podobno
nie było, ale ładne.
Finkelsztein, redaktor “Życia Partii'' oraz tezy “O pokój, socjalizm,
demokrację ludową'', miał podobno coś przeciwko mojemu “Przeglądowi
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prasy'' w “Twórczości''.
Drewnowski ma być redaktorem naczelnym “Nowej Kultury''. Ale
jednocześnie udaje, że nie chce “Nowej Kultury'' — tylko nowe pismo —
pismo “pryszczatych''. Tymczasem pryszczaci nie chcą się przyznać, że są
pryszczaci etc. Długo mi wczoraj Andrzej Wasilewski tłumaczył, ale ja nic
nie rozumiałem: wszystko to jest tasowanie pustych kart. Co to kogo
obchodzi, gdzie nie będzie pisał Mandalian?
Czekam na mieszkanie z godziny na godzinę. Okropnie to denerwujące.
Gdzieś podobno na Bielanach, na Kasprowicza. Może, może. Ja w nie nie
wierzę. A dosyć mam już tego wszystkiego dokumentnie.
28 XII 1955
Mieszkanie na Bielanach się wściekło. Robi się inne. Piszę nowym
wspaniałym Parkerem — prezent gwiazdkowy od Kaziuni. W domu
wypadek z Andrzejkiem.
Zapadł wyrok na Jacka Różańskiego: 5 lat więzienia za nadużycie
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władzy. Biedaczek! — jak mawiał Orgon1.
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1956
2 I 1957 [pomyłka: 1956]
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Pozwalam sobie niniejszym złożyć najserdeczniejsze życzenia
noworoczne.
Napisałem do “Nowej Kultury'' artykuł o bohaterze współczesnym2.
Dobre reakcje na Dąbrowską. W “Nowych Drogach'' artykuł
Żółkiewskiego1 z dwiema bardzo ostrymi wycieczkami przeciwko mnie.
Przyjmę chyba kierownictwo działem recenzji książkowych w “Nowej
Kulturze''.
Dzisiaj w PIW-ie Osmańczyk. A cóż to za idiota! Nie dość, że twierdzi,
iż dzień 17 IX 1939 był decydujący dla dziejów Polski, ponieważ przesunął
granice rewolucji na zachód, nie dość, że z całą powagą opowiada apokryf
o Stalinie wykreślającym granice Polski w obecności Wandy Wasilewskiej,
w dodatku wymyślił prześliczną historyjkę o Andersie: to Beria i Mołotow
mianowicie mianowali Andersa dowódcą korpusu polskiego w ZSRR,
przeciwko Sikorskiemu, no i naturalnie przeciwko Związkowi
Radzieckiemu!
Twierdziłem, że książki wydać nie należy. Tym bardziej że żaden z
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poważniejszych recenzentów (do Bermana, Cyrankiewicza i
Rokossowskiego włącznie) nie wypowiedział się. Szymańska na to
powiedziała, że wobec tego nie będziemy czekać na ich decyzję, bo się nie
doczekamy. Na to Wilde, który jest redaktorem odpowiedzialnym książki,
opowiedział taką historyjkę w charakterze przypowieści:
— W 1947 roku uczestniczyłem w pewnej konferencji
międzynarodowej. Obrady dotyczyły sprawy, co do której wiadomo było,
że ZSRR się nie wypowie. Słałem do Warszawy iskrówkę za iskrówką
pytając, co robić. Nie otrzymałem odpowiedzi. Posłałem wtedy ostatnią
iskrówkę, w której zawiadamiałem ministerstwo, że zamierzam zająć takie
a takie stanowisko, przy czym zdaję sobie sprawę, że biorę za to całkowitą
odpowiedzialność. Na to także nie dostałem odpowiedzi. No i —
dokończył z uśmiechem — do dzisiejszego dnia obcinam kupony...
Jest to człowiek wyranżerowany z dyplomacji. Zajmuje się
konsultowaniem wydawnictw politycznych.
Od Osmańczyka dowiedziałem się kilku zabawnych rzeczy. Że np.
żaden z naszych mężów stanu i działaczy partyjnych nie pisze pamiętników
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i nie przechowuje korespondencji, że m.in. taż Wanda Wasilewska na
polecenie jakichś wysokich instancji zniszczyła przy świadkach
protokolarnie całą swoją korespondencję ze Stalinem w sprawie polskiej.
4 I 1956
Hłasko próbował popełnić samobójstwo, ale podobno niepoważnie.
Twierdzi, że zażył 20 pastylek cyklohezalu, a tymczasem zażył trzy, i to
krajowego, o słabym działaniu. Toteż nikt się tym szczególnie nie przejął, z
wyjątkiem, zdaje się, Andrzejewskiego. Siedziałem dziś obok niego na
kolegium w “Twórczości'' i kiedy o tym zaczęto mówić (a nic nie
wiedziałem), spytałem go, co to znaczy. Miał oczy pełne łez i chwilkę nie
mógł z siebie wydobyć głosu. Poszło tam podobno o kobietę...
Na Sylwestrze, nie wiem gdzie, Marek żalił się Irenie na mnie, że ja
jestem tym człowiekiem, z którym on by chciał się zaprzyjaźnić, a
tymczasem ja go unikam.
Andrzejewski pokazał mi swój felieton, który mu “Nowa Kultura''
odrzuciła. Znakomity, ale zupełnie nie do druku.
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Jutro jadę do Krakowa. Umówiłem się w pociągu z Andrzejewskim.
Sprawa mieszkania pozytywnie rozpatrzona przez Tołwińskiego. Jest
teraz u Wajdy w załatwianiu.
Artykuł w “Nowej Kulturze'' idzie w tym numerze, na pierwszej
stronie. Męczę się nad odpowiedzią na ar.[tykuł] Żółkiewskiego. To jednak
zadziwiający łgarz — ten grubas.
Wielkie zwycięstwo Francuskiej Partii Komunistycznej w wyborach.
Ponad 150 mandatów! Wczoraj Irena wpadła do nas i woła: czy wiecie, ile
już mamy mandatów? Ci ludzie nawet nie wiedzą, że już nie są
komunistami. Czy mam się z tego cieszyć? Nie wiem. Jeżeli to się dzieje
na skutek wzrostu zaufania do ZSRR, to chciałbym powiedzieć francuskim
wyborcom, że zostali podle oszukani. Ten Chruszczow zdejmujący buty
przed mauzoleum Gandhiego — to przecież czysta komedia.
9/10 I 1956
Piszę i piszę. Żółkiewski podobno niezadowolony z mojego artykułu w
“Nowej Kulturze''. Twierdzi, że to socjaldemokratyczne rozdzielanie mas
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od ideologa, że to atak na Biuro Polityczne etc. Poza tym poufna
informacja od Andrzeja W.[asilewskiego]: w pewnej chwili Żółkiewski
miał się o mnie wyrazić, że on wie, co ja myślę, do czego ja dochodzę, bo
jemu Lipski powiedział... No, przyznam, że to dla mnie grom z jasnego
nieba. [...] To tylko powiedzieć jak ten lokator stróżce, o którym ta mówiła
przed UB, że “spokojny człowiek i nigdy sam nic politycznego nie
wygaduje... Jak tylko ona coś próbuje, to on zaraz: «Pani Kowalska —
mordę w kubeł i modlić się do Pana Boga o zlitowanie»''.
12 I 1956
Wajda podobno obiecał w ciągu 3 dni dać mi przydział do ręki.
Z hotelu mnie wylewają — przyjeżdża opera murzyńska. Żółkiewski
zatwierdził skład redakcji i mnie też.
Iwaszkiewicz namawia mnie do pozostania w “Twórczości''. Ostatni
przegląd podobno dobry.
13 I 1956
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W “Życiu Partii'' artykuł R. Granas1 o pracy ideologicznej wśród
literatów. Pisze, że nie można się ze mną zgodzić, gdy ja twierdzę, że
bohater współczesności jest wśród tych, co sobie lepianki klecą na Powiślu.
Bohater jest świadomy etc.
Poznałem dzisiaj Karola Estreichera. Spotkałem się z nim w “Nowym
Świecie''. Przysiedliśmy się do stolika Słonimskiego. Słonimskiemu
podobał się mój artykuł o Dąbrowskiej. “Zwłaszcza fragment o
Kruczkowskim'' — powiedział. Pewnie, co się temu staremu
dowcipnisiowi może podobać.
Estreicher żywy, gadatliwy, raczej ograniczony megaloman z
ambicjami literackimi. Miło wspominał Tatusia.
Stosunki w PIW-ie doprowadzają mnie do furii. Ten Stefczyk, który
opracowuje przypisy do Boya!2
Skórnicki dostał przydział na moje mieszkanie krakowskie. Będę się
musiał awanturować, chociaż mi się tak okropnie nie chce! Naprawdę to ja
chcę mieć tylko mieszkanie w Warszawie, a reszta mnie nic nie obchodzi.
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Rano dokuczało mi serce — mam chyba nerwicę.
Dzisiaj mi się kazali znów wyprowadzić z hotelu do 24 godzin. Nic
mnie to nie wzrusza.
14 I 1956
Dostałem mieszkanie!!!
———
Rozmowa z Ważykiem. “Pojęcie realizmu jako metody twórczej jest
idealistyczne i prowadzi do centralizacji sztuki. W ogóle pojęcie metody
twórczej jest idealistyczne. Realizm jest konstytutywną cechą literatury.
Cała dobra literatura jest realistyczna''. Wpadłem już dawno temu na to
samo.
Podobał mu się mój artykuł o Dąbrowskiej i bohaterze. Do tego
drugiego dodał, że ja proponuję typ literatury amitologicznej. Jest jeszcze
drugi typ literatury — zwalczającej mity fałszywe. Był telefon z “Trybuny
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Ludu'' do “Nowej Kultury'', do Ścibora-Rylskiego. Jakiś zaufany towarzysz
(pewnie Zimand) “radził'' Ściborowi, aby “Nowa Kultura'' zajęła
stanowisko wobec mojego artykułu, bo jeżeli nie, to oni to zrobią.
Romana Granas to stara działaczka. Podobno (tak twierdzi Ważyk) to
ona zaczęła organizować III Plenum przeciwko Biuru1.
Irena Szymańska pytała Dąbrowskiej, co sądzi o mojej recenzji. “Pani
Maria'' dała odpowiedź wymijającą; powiedziała, że w ogóle mnie lubi
czytać, bo jestem inteligentny.
14 III 1956, rano
Wczoraj w prasie wiadomość o śmierci Bieruta2. Miasto nieśmiało
udekorowane. Tu i ówdzie przepasane krepą portrety. Na Komitecie
Centralnym trzy niewielkie flagi. Portretu nie ma.
Po południu były flagi na wszystkich ambasadach z wyjątkiem
amerykańskiej (tam flaga była, bo zawsze jest, ale nie opuszczona).
Późnym wieczorem zniknęły flagi z ambasady szwajcarskiej i norweskiej.
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Pozostały tylko na Demokracjach i na jugosłowiańskiej.
Komunikaty w prasie serdeczne. Określenia: “wybitny działacz, wierny
syn narodu, wypróbowany przywódca''.
W KC (oczywiście przedtem) został odczytany list Lenina w sprawie
Stalina1.
Napisałem w “Twórczości'' felieton o przyjęcie [podjęcie?]
merytorycznej dyskusji na temat konieczności dziejowej beriowszczyzny
oraz doktrynalnej konieczności kultu jednostki2. Skreślono mi nazwiska
Koestlera i Miłosza jako “wrogie'', reszta poszła.
20 III 1956
Dzisiaj Kott o referacie Chruszczowa3. Stalin wymordował 18
milionów ludzi... Kott chorował dwa dni. Bierut przypuszczalnie dostał
ataku serca, po zapoznaniu się z tym referatem.
Wczoraj awantura ze Słuckim, który nie chce usunąć wiersza o Stalinie
z tomu4.
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Studenci w domu akademickim powystawiali w pokojach portrety
Stalina. W Grecji podobno rewolta w obronie pamięci i czci Stalina.
Jestem zupełnie rozbity. Rozum ludzki padł ofiarą największego
oszustwa w dziejach. Ulica warszawska uczciła Bieruta jak bohatera
narodowego. Masy potrzebują bohatera. Mianowali nim Bieruta, dlatego że
umarł w Moskwie na przekór kultowi Stalina, na przekór obaleniu kultu
Stalina, na przekór rezerwie, z jaką rozpoczęto uroczystości, względnie na
przekór spodziewanej ogólnie rezerwie. Pogrzeb odbył się z generalską
paradą. Masy zachwycone.
Jeżeli referat Chruszczowa zostanie opublikowany — nie uwierzą ani
słowu. — Masy zawsze są po stronie zmarłych przeciwko żywym, zawsze
po stronie jednostki przeciwko kolektywowi. A poza tym masy nawet
najbardziej reakcyjne — nie zgodzą się, aby Chruszczow zdystansował ich
przewidywania. Lud i tak go nienawidził i pomimo to czcił. Nie pozwoli
sobie odebrać czci, ani zalegalizować nienawiści, ani wreszcie podnieść jej
o jakikolwiek stopień.
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30 X 1956
Wracam do dziennika, bardziej niż kiedykolwiek zmuszony do tego
okolicznościami. Bardziej niż kiedykolwiek czuję się zdystansowany przez
wypadki. Odrzucony za burtę, pozostawiony gdzieś na uboczu spraw, które
mi są tak drogie, które uważam za swoje własne — tak własne, jakbym je
sam wymyślił i wywołał. Podobne uczucia ma się czasem w kontakcie z
doskonałym i bardzo bliskim dziełem sztuki. Pierwszy raz w życiu
doświadczam tego w stosunku do historii.
Rok temu zaczynałem pisać dziennik z postanowieniem trzymania się
faktów. Chciałem być kronikarzem. Liczyłem się z tym, że to, co dzieje się
naprawdę wśród ludzi — umknie historykom. Żyliśmy wtedy w okresie
międzyhistorycznym, takim, którego wydarzenia wszystkim współczesnym
wydają się małe, drugorzędne. Żyliśmy z kompleksem niższości wobec
historii, o której wiedzieliśmy, że jest gdzieś za nami albo przed nami.
Wyrazem tego kompleksu niższości był i mój dziennik. Wiedziałem, że
mnie i nas nikt nie zapisuje, nic nie utrwala. Chciałem więc siebie i nas
utrwalić, i zapisać wbrew historii, która kiedyś, kiedyś powie, że był to
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okres przejściowy.
Dziś każdy — od najbardziej opętanego obsesją historii intelektualisty
aż do fryzjera, wie, że daty, które widnieją na kalendarzach, które
odznaczają nasze dni powszednie, zajmą kiedyś w dziejach miejsce obok
marca 1794, listopada 1830, wiosny 1848 roku.
Ze środy na czwartek — 17 na 18 X, w nocy Kaziunia miała atak
wątroby. Wezwałem pogotowie. Męczyła się do rana. Rano czuła się słaba.
Nie poszedłem do pracy, cały dzień siedziałem w domu. W gazecie
przeczytałem kilka listów do KC i komunikat o odwołaniu wiecu na
Politechnice.
Wieczorem Kazię znów rozbolało. Poszedłem po lekarza, potem do
apteki. W ten wieczór, właśnie w ten wieczór, w tę noc, którą przespaliśmy
spokojnie, rozstrzygało się wszystko.
Na drugi dzień, około dwunastej, wyjechałem z Andrzejkiem na spacer
do Łazienek. Chciałem przejść pod gmachem Rady Państwa, gdzie miało
odbywać się VIII Plenum KC. Był to piątek 19 października1. Przed
gmachem trochę samochodów, drzwi wejściowe otwarte, ludzie wchodzą
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— wychodzą. Wtem zza gmachu, z ogrodów od strony Bagateli wyjechała
pędem kawalkada wielkich ZIS-ów na białych kołach — wśród nich
lśniący mały Mercedes Cyrankiewicza. Dostrzegłem go przy kierownicy,
obok jakiś chłopski profil — wydało mi się, że Gomułki. Samochody
pomknęły do Belwederu, widziałem z daleka, jak zajeżdżały przed ganek,
jak wyskakiwali z nich ludzie.
Pojechałem potem do Łazienek. Był bardzo pochmurny dzień. Mżył
drobny deszczyk, chmury sunęły nisko, w pewnej chwili przeleciał nad
parkiem samolot — tuż nad drzewami, a mimo to był owinięty mgłą.
Andrzej zasnął — postawiłem go pod drzewem, z którego spadały liście, a
sam, z książką, usiadłem na wilgotnej ławce. Czytałem Czerwoną
Hiszpanię Ks. Pruszyńskiego, ale wciąż myślałem o tym, co się dzieje tam
w Belwederze i w Radzie Państwa. Nie mogłem zrozumieć, co oznaczał ten
wyjazd do Belwederu i zamknięcie parku Belwederskiego. Myślałem, że
jest jakaś przerwa w obradach, że Biuro Polityczne naradza się osobno.
Dlaczego? Czy tym razem poważnie? Czy tym razem dzieje się coś
naprawdę? Łazienki, Belweder — wysoko nad drzewami, omglony
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mżawką Sobieski nad stawem pokrytym złotą łuską liści — pustka, mokre
liście pod nogami — wszystko to bardzo nastrajało do myślenia o historii, i
o jej nieudanych zrywach.
Nie wiedziałem nawet, że krążyłem w pobliżu jednego z największych
wydarzeń historii współczesnej.
Rosjanie przyjechali podobno z własnym kucharzem. Przywieziono ich
z lotniska seryjnymi Warszawami. Chruszczow przywitał się najpierw z
Rokossowskim, potem podszedł do Ochaba i powiedział: “Zdrajca. W tę
ziemię wsiąkła krew żołnierzy radzieckich, a wy sprzedajecie ją
Amerykanom i syjonistom''. Cyrankiewicz go podobno skrzyczał. To zdaje
się wariat ten Chruszczow.
O tym wszystkim dowiedziałem się dopiero w sobotę. Byłem w “Po
prostu''. Tam cała gromada ludzi przyszła słuchać Gomułki przez radio.
Czytali na głos artykuł “Prawdy'', rycząc ze złą uciechą. Gomułka zresztą
nie przemawiał.
Wieczorem wiec na Politechnice. Sala rozwrzeszczana, ale inteligentna.
Trochę rozrabiactwa. Okropne hałasy o Wyszyńskiego1. Przedziwny
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widok auli obwieszonej ludźmi od stropu, na wszystkich galeriach.
Nie byłem na początku — Kotta podobno lekko wygwizdano, kiedy
powiedział, że sprawdzają się słowa o tym, jak na barykadach wolności
ginęli studenci, robotnicy i pisarze.
W niedzielę referat Gomułki. Wieczorem dodatki nadzwyczajne o
wyborze Biura Politycznego. We środę wiec2 zakończony fałszywym
odśpiewaniem Międzynarodówki przez kierownictwo. Wieczorem próbki
zamieszek — ale gówniarskie. Komitet Wojewódzki zmobilizował dwa
razy tyle kontrmanifestantów spośród robotników i aktywu.
No a potem Węgry, Węgry3. Prasa nasza coraz ostrzejsza, coraz
bardziej antyradziecka. Sobolew w Radzie Bezpieczeństwa oskarża
mocarstwa zachodnie o udział w przygotowaniu powstania na Węgrzech.
To jednak wariactwa.
Dzisiaj wieczorem wiadomości o nowym zaostrzeniu walk, o
sprowadzeniu posiłków radzieckich. Zobaczymy, to może się skończyć
bardzo źle. Albo bardzo dobrze. Możliwe, że rewolucja polska i węgierska
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to cena uniknięcia wojny... Rosjanie nareszcie przekonają się, że są
zupełnie samotni. Co będzie dalej? Albo w ZSRR dojdzie do głosu
skrzydło konserwatywne z Mołotowem na czele i wtedy należy się
spodziewać wszystkiego — łącznie z wtargnięciem Armii do nas, albo
dojdzie do głosu skrzydło liberalne z Malenkowem — i wtedy może być
lepiej. Chruszczow musi ustąpić.
31 X 1956
Absurdalne oświadczenie radzieckie: myśmy zawsze byli za
suwerennością i za demokratyzacją1. Na Węgrzech dołączyły się elementy
reakcyjne. Interweniowaliśmy na prośbę rządu. Nie ponosimy
odpowiedzialności. Co do rozlokowania wojsk w krajach uczestniczących
w pakcie warszawskim jesteśmy gotowi to z sygnatariuszami paktu
przedyskutować. Czyli — decydują się na rewizję paktu.
Wrócił Ważyk z Węgier. Dzwoniłem do niego. Siedział zupełnie
bezpieczny w świetnych warunkach. Nawet niewiele widział. A tu
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tymczasem opowiadano, że zabił go palec Stalina spadającego z cokołu.
Po mieście ludzie chodzą z węgierskimi rozetkami w klapach, przed
uniwersytetem zbiórka na lekarstwa, sztandary węgierskie, plakaty
rysowane przez studentów ASP. Na rogu Alei i Nowego Światu na latarni
chorągiew węgierska i plakat: łańcuch przerwany plamą krwi.
W prasie głupawy artykuł Togliattiego1 — ten tępy stalinowiec więcej
zajmuje się kwalifikacją polityczną powstania węgierskiego niż skutkami,
jakie ma ono dla polityki światowej.
4 XI 1956
Wojska radzieckie znowu wkroczyły na Węgry. Rząd Nagya obalony2.
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1957
1 I 1957
Spróbuję znów wrócić do kroniki spraw najbliższych. Nie można żyć
całym światem — trzeba stworzyć sobie własny, na miarę własną.
A więc — pierwszy dzień nowego roku, który może nam przynieść
wszystko: od zagłady, aż po... “status quo'' za rok o tej samej porze.
Dzisiaj nie wydarzyło się nic. Rano spacer z Andrzejkiem, w gęstym,
mokrym śniegu, zalepiającym oczy. Po południu nuda, wieczorem
względnie w nocy szkicowanie artykułu o aktualności dzieła literackiego
na marginesie Skowronka Anouilha.
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Wczoraj w “Życiu Warszawy'' mój artykuł Mit przełomu3. W
“Twórczości'' opowiadanie Biała kareta, napisane w zeszłym roku w
Bristolu4.
Mam nowe, piękne, duże biurko, przy którym tak się świetnie siedzi, że
zupełnie nie można pracować.
3 I 1957
Wczoraj dowiedziałem się od Ireny Sz.[ymańskiej], że pismo Ważyka i
Hertza stało się faktem1 — beze mnie. Wyraziłem swoją irytację. Zaraz
potem zadzwonił Hertz i umówił się ze mną dzisiaj. Był także
Krzeczkowski, sekretarz redakcji. Twierdzą, że to kwestia ostatnich trzech
dni, że nie było czasu, żeby się ze mną porozumieć. Przyjąłem niby do
wiadomości z zastrzeżeniem, że w każdym razie nie opuszczę
“Twórczości''. Niby wyraziłem gotowość wzięcia udziału w dalszych
pracach, ale — chyba zrezygnuję.
Hertz po powrocie z Paryża jest raczej optymistą, chociaż twierdzi, że
nie ubezpieczyłby Polski ani na jedną złotówkę.
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Rano rozmowa w radio z Andrzejewskim i Kottem. Ple-ple i
nieszczere, protekcjonalne uprzejmości.
Wieczór u Zagórskich i Natalia Gałczyńska, Monika Żeromska,
Puzynowie i straszna rodzinka pp. Tymowskich. Wszystko w obdrapanym
mieszkaniu tych ostatnich, gdzie na ścianie, nad kuchennym kredensem,
brudnym jak nieszczęście, są rogi i portret Kościuszki.
Zagórski czytał dramat wierszem2. Trochę mitologii, dużo zawiłych
aluzji politycznych — inteligentne i za mętne jak na zakończenie kolacji...
6 I 1957
Wieczorem Ludwik Flaszen — nie ostrzyżony, brudny i rozżalony na
Janka Błońskiego, który przyjął funkcję zastępcy redaktora naczelnego w
“Życiu Literackim''. Nie powinien tego robić i ze względu na Ludwika,
który jest od początku pisma, i ze względu na Machejka, ktorego nie należy
w ten sposób podtrzymywać. Irena gada, że Ludwik sam sobie winien —
jak można pozwolić, żeby go tak traktowano w piśmie, w którym pracuje
od sześciu lat.
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7 I 1957
Kolegium w “Twórczości''. Nic ciekawego — przygotowania do
numeru francuskiego1.
Żuławski i Andrzejewski coś tam dalej działają z pismem, bardzo się ze
mną “porozumiewają'' — śmieszne to. Andrzejewski poza tym twierdzi, że
cała ta nasza rozmowa nie miała sensu i że jest trochę kompromitująca. Ja
[tak] nie uważam, ale jak chce, niech ją wyrzuci.
Czytam Jastruna i Ważyka (Gorący popiół i Poemat dla dorosłych) —
chcę coś napisać. Nie wiem, czy potrafię o poezji.
W Budapeszcie wspólny komunikat “pięciu bratnich partii''2 — co za
cynizm, te kłamstwa uzgadniane na dymiącym pobojowisku.
13 I 1957
W “Nowej Kulturze'' opowiadanie pt. Dalszy ciąg nastąpi — w książce
zmienię chyba tytuł na Ballada3.
Nie udał mi się artykuł o Ważyku.
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Byłem dzisiaj u Hertza: ten wytworny piękniś i snob mieszka na
poddaszu obskurnej oficyny, w ciemnym podwórku przy Nowym Świecie.
Nie zastałem go zresztą. Zostawiłem mu materiały do polskiego numeru
jakiegoś pisma francuskiego.
21 III 1957
Z rozmów z Barbarą Sowińską:
Została aresztowana w roku 1950 zaraz po Spychalskim.
(Spychalskiego porwano we Wrocławiu i w worku narzuconym na głowę
przewieziono do Warszawy). W przeddzień aresztowania rozmawiała z
Fejginem, z którym blisko współpracowała. Pytała go o to, czy to prawda,
że więźniów się bije, odpowiedział:
— Różnie. Są tacy, którzy ze strachu przed biciem powiedzą wszystko,
nawet więcej niż trzeba. A inni znów tacy, których tylko raz uderzyć — a
zatną się i ani słowa się od nich nie wydobędzie.
Sowińskiej nie uderzono ani razu. Siedziała w Miedzeszynie, w willi
otoczonej wysokim murem (na murze tłuczone szkło, nad murem druty, a
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w rogach wieże strażnicze z reflektorami). Oczywiście w piwnicy, w której
mury były tak grube, że ani mowy było cokolwiek usłyszeć. Tylko z
krzyków dochodzących czasem z korytarza mogła się domyślać, kto siedzi.
Kiedy żołnierz krzyknął: te, generał, może ci ordynansa przyprowadzić,
wiedziała, że obok jest Spychalski. Rozpoznała go już potem po krokach,
po chrząkaniu — kiedy szedł do wychodka wylać swój kibel. Naprzeciw
siedział ktoś, kto darł się na całe gardło po angielsku: I am Mie-rzeń-ski, do
kogoś, kto widocznie mógł go po angielsku zrozumieć...
— Mierzeński? — spytałem — Stanisław? Wydajemy jego powieść1,
którą w więzieniu napisał razem z Fieldem, tym słynnym Fieldem, którego
afera posłużyła za pretekst do uwięzienia tych ludzi.
— Tak — dwójkarz, jeszcze przedwojenny, wywiadowca WiN-u...2
Ledwośmy to powiedzieli, wszedł do pokoju Mierzeński. Przywitał się
ze mną (Sowińska siedziała odwrócona tyłem), oddał mi swój maszynopis i
wyszedł.
— A oto i Mierzeński — powiedziałem.
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Sowińska aż podskoczyła na krześle:
— Nie może być? A wie pan — przeszło mi to przez głowę: ten chód,
głos — tego się nie zapomina.
Spychalskiego musiała znać jeszcze lepiej: była jego najbliższą
współpracowniczką w czasie okupacji, dyrektorem jego gabinetu po
wojnie, podobno kochanką.
— Raz usłyszałam, że go wloką przez korytarz. Słyszałam jego krzyk,
szamotaninę. Jak oszalała porwałam wieko od kibla i zaczęłam walić w
drzwi, tak że całe pogięłam.
Był jeden oficer śledczy, któremu wyznaczono dla niej rolę dobrego.
Rozmawiał z nią łagodnie, skarżył się na zmęczenie, dawał jej do
zrozumienia, że robi na nim wrażenie jako kobieta, schodził na ton poufny,
nawet skarżył się na swój ciężki los, współczuł jej.
— Przecież my wiemy, że pani siedzi niewinnie. Była pani narzędziem
tamtych — Gomułki i Spychalskiego...
Musiał wiedzieć o jej miłości.
— Ach — powiedział raz wchodząc do celi ciężkim krokiem
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śmiertelnie znużonego człowieka — miałem dzisiaj taki przykry moment...
Spychalski czołgał się przede mną po posadzce, płakał, płakał jak dziecko i
wołał: jestem niewinnym człowiekiem. Jakie to straszne...
Sowińskiej trysnęły łzy z oczu i wtedy, gdy posłyszała te słowa z ust
oficera, i teraz, kiedy to mnie opowiadała.
— A jednocześnie — powiedział oficer z tłumioną pasją — nie ma na
tyle odwagi, żeby powiedzieć o pani, że pani jest niewinna — nic, wciąga
w to panią, człowieka rzeczywiście czystego.
Odrywanie Sowińskiej od Gomułki i Spychalskiego było taktyką
śledztwa. Powiedziano jej, że zaraz po wojnie usiłowali ją zabić — miał ją
przejechać samochód.
— Po co? — zawołała Sowińska. — Dlaczego w takim razie
przyjechali do mnie pod najgorszym obstrzałem, kiedy leżałam ranna, a
Spychalski płakał, kiedy zdawało się, że umrę... On mi przecież życie
uratował...
— Była pani potrzebna. Dopiero po wojnie przerazili się, że pani za
dużo o nich wie...
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Wie: o kontaktach z Gestapo i z Komendą AK, o zabójstwie Findera i
Nowotki, o sabotowaniu akcji zbrojnej.
Jak to było. S. mieszkała przez pewien czas w “lokalu'' pewnego
Volksdeutscha, “naszego'' towarzysza, który na polecenie partii podpisał
volkslistę... Na ten lokal przychodził Gomułka, Spychalski i inni. Kiedy
Spychalski odjeżdżał do Moskwy1, urządzono mu w tym właśnie
mieszkaniu pożegnanie...
Sowińska tak zeznała. Potem śledczy dał jej do przeczytania protokół.
Tam czyta: “W mieszkaniu tym pili razem wódkę Gomułka, Spychalski i
gestapowcy...'' Sowińska skoczyła jak oparzona:
— Ja tak nie powiedziałam! To nieprawda!
— Przecież powiedziała pani, że to było mieszkanie gestapowca...
— To był nasz człowiek.
— Ale gestapowiec.
Sowińska uparła się, że nie podpisze. Wówczas dopisał pod spodem
sprostowanie: “Nieprawdą jest, że...'' itd. Sowińska podpisała. Dopiero po
wyjściu z więzienia dowiedziała się, że te sprostowania po prostu
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odcinano.
Zabójstwo Nowotki: dokonał tego niejaki tow. Mołojec, brat członka
Biura Politycznego, narzucony Nowotce w Moskwie w skład grupy
“skoczków'', która w 1942 roku miała przybyć do kraju. Jak to było
dokładnie — nie chciała powiedzieć. Powiedziała tylko, że z tym
Mołojcem blisko pracowała.
Kontakty z AK: było mieszkanie, gdzie Spychalski spotykał się z
członkami Komendy AK dla wymiany prasy i informacji. Inne kontakty:
wywiad AL współpracował z wywiadem “Miecza i Pługa''1. Obydwa
wywiady razem wykryły archiwum AK, w którym były spisy członków
obydwu organizacji. Razem dokonały napadu (przy ul. Poznańskiej — por.
powieść Bratnego2) i rozdzielono materiały bardzo zgodnie...
Sabotowanie akcji zbrojnej: Jóźwiak przygotował akcję na jakiegoś
Volksdeutscha — robił to w momencie, kiedy Niemcy zapowiadali
egzekucję 100 Polaków za Niemca. A ten Volksdeutsch — to był sędzia od
spraw kryminalnych. Sowińska doniosła o tym Gomułce i ten sprzeciwił
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się akcji...
Sowińska broniła się, szarpała, przeklinała ich, odmawiała
podpisywania. Głodzili ją, trzymali na betonie, przy otwartym oknie
(zimą), beton polewali wodą, która zamarzała. Brali ją na “konwoje'',
świecili reflektorem w oczy, budzili ze snu. Przy przesłuchaniu siedziała w
kącie, daleko od biurka śledczego. Raz nawet posadzili ją na muszli
klozetowej — działo się to w takim dziwnym pokoju, który do połowy miał
drewniane podium, na którym siedział oficer, a do połowy beton, na
którym stał klozet. Na klozecie siedział więzień. W pewnej chwili oficer
kazał S. wyprowadzić. Po chwili wróciła — kazał jej usiąść — w muszli
szumiała woda, a oficer zasiadł za biurkiem manewrując jeszcze przy
rozporku.
Bywały także okresy, w których przestawano ją przesłuchiwać.
Dostawała szynkę, czekoladę, książki, papier do pisania... Siedziała tak
bezczynnie rok, dwa. Potem dali jej towarzyszkę. Była to kobieta z AK, z
wywiadu, która po 1945 poszła do UB jako wywiadowca WiN-u. Dostała
karę śmierci. Mąż pisał do Bieruta — kobieta była matką czworga dzieci.
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Dostała dożywocie. A potem naraz wznowiono jej śledztwo i posadzono z
Sowińską, która dziś jest przekonana, że był to prowokator. Ta kobieta
umiera teraz na raka, Sowińska odwiedza ją i wcale nie ma do niej żalu.
I wreszcie, zastanawiając sie nad tym wszystkim, zaczynała sama siebie
pytać, czy przypadkiem to wszystko nie jest prawda. Nie wydawało jej się
to niemożliwe. Raz tylko naprawdę zawrzała gniewem... Zaraz po wojnie
napisała książkę pt. Lata walki — pamiętnik z czasów okupacji1. Książkę
tę uznano za legendę Gomułki i Spychalskiego, i powiedziano jej na
śledztwie, że to tamci pisali. Kazano jej podpisać, jako protokół, artykuł,
który na ten temat ukazał się w “Trybunie Ludu''. Rzuciła się wtedy na
oficera z pięściami, wymyślając mu od “ubowskich fałszerzy''... Oficer
wyszedł, słyszała przez drzwi rozmowę z Fejginem. Potem oficer wrócił,
przeprosił ją i zaproponował, żeby ona sama napisała protokół.
Fejgin był, jak widać, konsekwentny.
21 IV 1957
Wystarczy wyobrazić sobie małżeństwo dwojga ludzi ponoszących
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jakiekolwiek konsekwencje historii ostatnich dziesięcioleci — wystarczy
przedstawić sobie ich osobliwy stosunek do szczęścia jako dobra, które
zostało im odebrane, którego im zabrakło i które, kto wie, czy nie wróci do
nich w chwili najmniej spodziewanej; otóż wystarczy takich dwoje ludzi
obciążonych urazem zrabowanego szczęścia, aby uzyskać przedstawienie
całej generacji. I stąd blisko do tego, co jest jedynym tego pokolenia
zadaniem: zakończyć na sobie pasmo obciążeń. Jeśli się rozejdą, jeśli
podepczą wzajemne zobowiązania, choćby nawet poczynione w rozpaczy,
nad krawędzią ostatecznego zagubienia, choćby formalne, okrutne,
masochistyczne, jeśli podepczą te zobowiązania, a wraz z nimi samą
zasadę zobowiązań... Jeśli unieszczęśliwią dzieci... (Mówią: jesteśmy zbyt
ciężko doświadczeni, aby można od nas wymagać zaprzeczeń. W ogóle
moralności). Więc jeśli tak mówić będą, pasmo obciążeń nie skończy się
nigdy — cień wojen przedłuży się w nieskończoność.
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1958
20 III—21 III 1958
Boże drogi, nie wiem, czy mają jakikolwiek sens tak rzadkie powroty
do tego dziennika, który już nie jest ani “powiernikiem'', ani kroniką, ani
— jak to miało być — dokumentacją do przyszłych utworów czy
wspomnień. Obawiam się, że zapisane jego kartki i luki między
poszczególnymi zapisami lepiej o mnie świadczą, wymowniej, niż
najbardziej charakterystyczne wyznania. Tu dopiero się okazuje, że nie
mam po prostu żadnych rzeczywistych, osobistych i bezinteresownych
namiętności, że nie żyję naprawdę żadną problematyką, że wszystko to
pozór, handel, drobny detaliczny handelek za złotówki. Co tu dużo gadać
— stałem się tym, przed czym mnie kiedyś ostrzegał Artur Sandauer:
krytykiem użytkowym. Nie stać mnie dziś zupełnie na pracę długofalową.
Już nawet brak mi pomysłów.
Mam niby wiele z tego, co chciałem: moje nazwisko zwraca uwagę,
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dostałem nagrodę krytyki1, byłem za granicą, mam raczej pieniądze,
zyskuję nawet powoli przyjaciół literackich (mam na myśli środowisko
“Twórczości''), ale zdaję sobie sprawę, że wszystko to jest czystym
pozorem. Być może pozorem jest całe to nasze życie literackie, ale w takim
razie dlaczego upieram się przy tym zawodzie? Trzeba coś z tym zrobić,
trzeba się potraktować poważniej. To ruchliwe lenistwo, w jakim jestem
pogrążony od paru lat, zupełnie mi nie odpowiada.
21 III 1958
Kazia dzisiaj poszła na obserwację do szpitala. Boże, jak pusto! Czas
płynie, jakiś nieforemny, bez puent.
Był Leszek. Może się jakoś wywinie z tego kryminału, który byłby
bardzo pięknym finałem sagi rodzinnej. A jeśli się wywinie, to poniesie
sztandar III Gimnazjum [im. Sobieskiego] w jubileuszowym pochodzie na
Wawel. Jest ostatnim przedwojennym chorążym — jak mi powiedział.
22 III 1958
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Kazia dobrze. Byłem tam długo, w ładnym szpitalu. Andrzej wciąż stan
podgorączkowy.
Dowiedziałem się o aresztowaniach w związku z kolportażem
“Kultury''1 i o sprawie Tejkowskiego2, na którego adres miałem przesłać
zresztą książki. Teraz mi wstyd, żem tego zaniedbał. Ale może i dobrze.
Irena powiedziała z pogardą: — Co za idiotyzm! Nie dość, że prowadzi
nielegalną działalność, jeszcze pisze pamiętnik! Tak, rzeczywiście, godne
pogardy, zwłaszcza jeśli się zważy, że według Osmańczyka żaden ze
znanych mężów stanu w obozie socjalizmu nie pisze pamiętników.
Zacząłem pisać powieść3. Po raz dziesiąty. Tym razem zacząłem od
tego co najgorsze.
Są jakieś dziwne wiadomości o Hłasce. On tam zdaje się błaznuje, a ci,
którym na rękę jego kompromitacja, biorą to na serio. Giedroyc i Jeleński
oczywiście koło niego skaczą i starają się go wciągnąć w różne
zobowiązujące politycznie afery. Boże drogi, tyle hałasu o autora jednej
książki lepszej od innych...
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Stryjkowski powiedział: pisze najpierw wszystko, “spłukuje brudy'',
potem skraca, skraca, czyści — cała robota polega na skracaniu.
25 III 1958
Mam obrzydliwy katar i jeszcze obrzydliwszy bałagan w głowie, na
biurku i w ogóle. Nie mogę niczego ruszyć. Jakiś bezwład, ciężar rąk, które
nie chcą sięgnąć po pióro, ciężar myśli, które nie są w stanie ułożyć
najprostszego zdania. Nie mogę nawet przeczytać krótkiej noweli
Hemingwaya, po jednej stronie już zaczynam kartkować. Żeby mnie coś
zasadniczego trapiło — ale nie. Żebym miał jakieś ciekawe dystrakcje —
ale nie. Już trzy dni tak się obijam z kąta w kąt.
Wczoraj przeczytałem kilkadziesiąt stron Kontry J. Mackiewicza1.
Ciekawe dane o ruchu antysowieckim w Rosji podczas II wojny światowej.
I upiorne zestawienia cyfrowe: około pół miliona zesłańców na Sybir w
latach 1817–1877, około 22 milionów więźniów w łagrach sowieckich w
latach 1922–1937. Wystarczy? Wystarczy.
Od biurka uciekam do Kazi. Przy niej wydaje mi się, że jestem po
prostu zmęczony, a nie tak przeraźliwie pusty jak wtedy, kiedy siadam przy
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biurku.
31 III/1 IV 1958
Kazia wróciła. Ma duży kamień w woreczku.
Wróciła mi wena. Piszę mnóstwo.
Wiadomość o Hłasce: “Kultura'' wydała Cmentarze. Nazwisko Hłaski
na indeksie. Wstrzymujemy druk książki.
2 IV 1958
Rozmowa z cenzorem Strasserem. Tępawe, złotowłose, tłuste Żydzisko
z felerem na oku. Spytałem go, dlaczego nie dano komunikatu o nagrodzie
“Merkuriusza''. Powiedział: “Co do pana mamy jasne zdanie. Pan
otrzymuje wprawdzie nagrodę k024«kMerkuriusza»k, ale jednocześnie są
o panu pozytywne wzmianki w prasie radzieckiej. A poza tym mamy
własną opinię o człowieku. Ale nagroda «kMerkuriusza»k — skąd oni tam
są powołani do osądzania krajowej literatury...''
Cóż — należałoby mu zrobić awanturę. Ale nie warto awanturować się
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o głupstwa. Nie warto i dlatego pewnego dnia znowu nas osaczą
głupstwami. A my będziemy się dziwić, że nic ważnego nie będzie się
mogło dokonać.
4 IV 1958, Wielki Piątek
Przedwczoraj rozszerzone zebranie Komisji Wydawniczej w KC.
Wczoraj zebranie Sekretariatu i uchwała w sprawie wydawnictw. Brutalne,
cyniczne uderzenie na literaturę. Przeciwko literaturze obrachunków, która
demobilizuje szeregi partyjne, przeciwko literaturze AK-owskiej, która
szerzy fałszywe legendy, przeciwko pornografii, przeciwko wydawaniu
wrogów, w rodzaju Stanisława Kota, Miłosza i in.
Dzisiaj
pierwsza
próba:
musiałem
oznajmić
Bogdanowi
Wojdowskiemu, że jego książka się nie ukaże. “Niech się odczepi od
zbankrutowanych komunistów'' — powiedział Strasser.
Oczywiście nie wolno mi było powiedzieć mu, że to cenzura.
Oczywiście powiedziałem mu, że to cenzura. [...] Łzy stanęły mu w
oczach, spuścił głowę, wysłuchał wszystkiego, co mu mówiłem, po czym
zapytał: “Proszę powiedzieć szczerze, czy to jest grafomania''.
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Odpowiedziałem mu, że to dobra książka, wycedziłem to z pasją przez
zęby, bo nie mogłem już znieść tej sytuacji, w której ja muszę łba
nadstawiać w imieniu kretyna Strassera. [...] Nie warto, wszystko to nie
warto. Zaczną się demonstracje, rejtanowskie pozy, wielkie słowa —
wszystko z powodu kilku kiepskich książek.
A może warto — może chodzi o wartość formalną, o samą zasadę? A
może o charakter? Zobaczymy. Po południu spotkałem Lasotę. Już ma
koncepcję: to resztki stalinizmu pomieszane z titoizmem — dlatego to
niekonsekwentne etc.
Na Sekretariacie zapowiedziano rozmowy z pisarzami. Mają zacząć od
“Nowej Kultury''. W każdym razie Irena Szymańska nie została zdjęta, co
jej groziło za “środowisko cmokierów'' i “renegatów'' w rodzaju Jana Kotta.
No, wszystko jedno: siadajmy do święconego jajka...
Jeszcze jedno: w radio był telefoniczny wywiad z Hłaską, który
twierdzi, że po podróży do Ameryki i Włoch wraca na jesieni do kraju.
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28 XII 1958
Czy chcieć to znaczy zawsze grzeszyć? A może nie-chcenie jest
grzechem przez zaniechanie? Co robić, jeżeli zderza się grzech chcenia z
grzechem nie-chcenia? Kiedy cnota jest heroizmem, kiedy wygodą
moralną?
1959
3 II—4 II 1959
Radziecka planeta krąży dokoła słońca1, Chruszczow rzuca hasło
współzawodnictwa gospodarczego2, w Chinach wytapia się stal w
rynsztokach, na Węgrzech prześladują Lukácsa, w ZSRR Borysa
Pasternaka, a u nas pozbawiono Kotta, Ważyka, Hertza, Jastruna prawa
zajmowania stanowisk redakcyjnych — życie jest zajmujące na wszystkich
szczeblach i niemożliwe, z jakiego tylko punktu widzenia na nie spojrzeć:
kosmicznego, społecznego, politycznego, literackiego, a także z punktu
widzenia kuchennego, bo skarpet wciąż nie można dostać.
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Obawiam się, że za kilkadziesiąt lat tego upiornego pokoju ludzkość
zatęskni do wojen jako najbardziej kulturalnego i humanitarnego sposobu
załatwiania problemów światowych. Będzie się do wojen światowych
wzdychało tak, jak się podczas ich trwania wzdychało do dawnych wojen
generałów.
1960
13 II 1960
Kazia dzisiaj miała operację. Znów jestem sam z Andrzejkiem. Oby
Bóg dał jej szybko do nas wrócić.
16 II 1960
Jak dotąd wszystko dobrze. Kazia tak cudownie wygląda. Już wstaje i
przechadza się powoli po korytarzu. Nie jestem jeszcze całkiem spokojny,
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nie chce mi się wierzyć, aby to tak szczęśliwie przeszło.
Nie potrafię być sam.
[Notatka dawniejsza z wakacji nad morzem:]
Jest moją ideą; tak ją uwielbiam i tak jej nie cenię, jak wszystkiego co
jest mną. Jest zaś moim życiem, nienawidzę jej wtedy i drżę o jej całość, i
upokarzam się przed nią, i nigdy jej nie odstąpię, pomimo codziennych
buntów i zdrad. Jest to bowiem obowiązek myśli: zdradzać istnienie, i jest
obowiązkiem istnienia: zwyciężać co dzień, co godzina, zwyciężać z
przykrym, wulgarnym krzykiem istoty pewnej swego, zwycięskiej. Lecz i
ona drży?...
24 III 1960
Kazia z Andrzejem w Zakopanem.
“Kultura'' nr 3.1960
Miłosz1: uważa Simone Weil (zm. 1943) za jedną z najwybitniejszych
pisarek współczesnych.
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Szczegóły kampanii przeciwko Camusowi. Interpretacja jego
milczenia: milczał, aby nie zasłużyć na poklask. Na uniwersytecie pisał
rozprawę o św. Augustynie. Miłosz zalicza go do umysłów
jansenistycznych, manichejskich.
Uwagi o stylu — por. książkę Klona o awangardzie2 z powieścią
Matuga idzie Pankowskiego. Poleca S. Lagerlöf Gösta Berling.
Mieroszewski3: wg książki Wooda Komunizm i brytyjscy
intelektualiści, partia komunistyczna Wielkiej Brytanii zlikwidowała
lewicową inteligencję.
“Antykomunizm mógł się stać przeciwwagą komunizmu tylko za cenę
przekształcenia się w faszyzm. Jedynie stotalizowana negacja może
pretendować do rangi systemu''. “Każda prawicowa partia ma na jednym
skrzydle potencjalnego Chamberlaina, na drugim skrzydle potencjalnego
McCarthy’ego''.
Zachodowi brak koncepcji globalnej, brak systemu. Jedynie socjalizm
byłby zdolny przeciwstawić się komunizmowi.
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Amerykanie: nie mają ani uniwersalnej, ani imperialnej mentalności.
Herling-Grudziński4 o radzieckiej odwilży. Przytacza utwory
radzieckich pisarzy “wyłamujące się''. M.in. opowiadanie Siergieja
Woronina (red. “Newy'') o własowcu, któremu jego przyjaciel dawny
przebacza. Por. Los człowieka Szołochowa. Woronin był przedmiotem
ostrej krytyki.
———
W redakcji rozmowa z K. Orłosiem. Kulturalny, niezbyt utalentowany.
Lektura Chwalewika o polskich źródłach Hamleta1. Zabawne
wyjaśnienie imienia Poloniusz. W Londynie w latach szekspirowskich
krążyła broszura niejakiego Goślickiego o zaletach wzorowego kanclerza.
Szekspir mógł ją czytać, wg niej umodelował swego kanclerza i jeszcze dał
mu na imię Poloniusz. Zakładając, że wiedział w ogóle, iż ów Goślicki,
który zresztą występował pod jakimś łacińskim, zniekształconym
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przezwiskiem, jest Polakiem. Ach, ci filolodzy!...
*2 Warszawa, piątek 25 III 1960
Wczoraj po południu byłem u lekarza, raczej lekarki. Czysta komedia!
Jakaś rozczochrana baba spytała mi się, co mi dolega, zapisała Vichy,
pigułki i posłała na sondę. Na pytanie, co mogę jeść, powiedziała, że “pan
sam wie''. Na pytanie, czy pastylki zażywać przed jedzeniem, powiedziała
krótko “Nie''. O jakimkolwiek badaniu mowy nie było. W poniedziałek idę
na sondę “frakcjonowaną'', czyli sześciokrotną. A to się ubawimy!
Potem salon pp. Kottów. Osoby: Irena Krzywicka — [...] pewna siebie,
skrzyżowanie Ireny Szym.[ańskiej] z Anną Kowalską, jej syn Andrzej,
zwany Jędrusiem, fizyk, kaleka, lat około 30, bardzo sympatyczny, Adam i
Mary Tarnowie — jak zwykle, Paweł Hertz – katolik, Polak, porządny
pozytywista, zajmujący się niszczeniem Jana Kotta, który jest
antyrządowym racjonalistą, empirykiem, cybernetykiem, ironistą; Pawła
Hertza wspierała Lidka [Kottowa], która jest coraz starsza, coraz bardziej
zmęczona i coraz mądrzejsza. Nadto uczniowie prof. Jana Kotta: Jerzy
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Timoszewicz — sympatyczny teatrolog albo coś takiego, Grzegorz Sinko
— wesolutki, grzeczny anglista z żoną, raczej miłą. W sumie raczej miło,
choć bez wspólnego języka, co najgorsze, bez wspólnych zainteresowań.
Próby dyskusji ogólnej kulały, rozmowy partykularne kończyły się na
głupstwach i polityce. Co do mnie, raczej milczałem i czułem się
niemrawo. Na końcu odbyła się taka wymiana zdań:
Hertz: — Czytałem Miłosza Rodzinną Europę, wspaniała książka.
Kott: — czytałem Rodzinną Europę. Obrzydliwa książka.
Hertz do Lidki: — Nieuleczalny. Do widzenia.
Wracałem do domu z Tarnami. Rozmawialiśmy oczywiście o
pederastach. Zawsze się na tym kończy.
* Warszawa, 27 III 1960
[...] Moje życie: cały czas w domu, piszę co mogę i staram się dużo
czytać, żeby jakoś połatać moje wiadomości, w których wciąż odkrywam
przerażające luki. Staram się wychodzić wieczorami, bo jakoś trudno mi
wytrzymać. W piątek byłem na koncercie, ale jakoś mnie nie wziął.
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Orkiestra trochę jakby zmęczona, pewnie jeszcze konkurs1 czują w
kościach. Pięknie zagrali Bacha, ale koncert Beethovena jakoś bez ognia.
Co prawda, Roman Totenberg, choć wirtuozem jest pewnym, nie ma tego
temperamentu muzycznego, tj. “duszy'', co Ojstrach, którego słuchałem
kiedyś przez radio w tym samym koncercie. A potem jeszcze grali Psalmus
hungarius Kodályego — to taki Szymanowski węgierski albo gorzej, jakiś
Żeleński węgierski. Dużo huku, krzyku i wzruszeń narodowych.
Wczoraj natomiast byłem na premierze takiej sztuczki Różewicza
Kartoteki, w Sali Prób w Teatrze Dramatycznym2. Sztuka miała w ogóle
nie pójść, we czwartek czy w piątek dopiero zezwolono na premierę.
Zadzwoniono do mnie w sobotę rano z teatru, czy chcę przyjść — i w ten
sposób całą publiczność ściągnięto telefonicznie. Było to okropne. Leży w
łóżku brudny facet i przez półtorej godziny, przewalając się z boku na bok,
mówi świństwa, impertynencje, złe wiersze, histeryzuje, nienawidzi,
zgrywa się etc.
Oczywiście jest parę niezłych momentów skeczowatych, ale wszystko
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razem nie do zniesienia. Mimo to “coś'' w tym było. Co? Sam Różewicz.
Siedział w drugim rzędzie, [...] siedział więc, patrzył, słuchał i nienawidził
aktorów, publiczności, siebie. I ta jego nienawiść wylazła na wierzch,
przelała się przez brzegi, była większa od sztuki, od tego błazeństwa
scenicznego. Ta nienawiść mi się spodobała: godziła w literaturę, w blagę,
w bujdę, w pozór, w lokajstwo i cwaniactwo.
Publiczność robiła dobrą minę. Udawała, że nie widzi, iż to z niej się
kpi, starała się wrażliwie reagować na wszystkie gruboskórności. Ledwo
kurtyna zapadła, uciekłem, żeby nie wymieniać banałów.
* Warszawa, 30 III 1960
[...] Dni zbiegają właściwie gnuśnie. Robota mi idzie jak krew z nosa.
Natrafiam wciąż na ten sam problem: niedouczenia. Wpędziłem się już w
taki kompleks, że każde zdanie oglądam pięć razy, wszystko wydaje mi się
okropnie głupie. Dobrze, kiedy przyjdzie mi pisać o jakiejś konkretnej
książce — ale niech Bóg broni, kiedy się zapędzę na teren czy to
teoretyczny, czy też po prostu na jakieś uogólnienia — wtedy zdechł pies:
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boję się każdego problemu, jakby tam jakieś zasadzki się kryły. Bo też
kryją się w istocie: cudze sądy, których nie znam. Odpowiedź jest prosta:
czytaj. Ba, na to albo mi brak czasu, albo energii, albo po prostu nie wiem,
od czego zacząć. Wciąż coś chwytam, coś zaczynam, odrzucam; tak w
kółko.
* Niedziela, 3 IV 1960
Wyjechałem dzień później do Jarocina, dopiero w piątek po południu,
bo musiałem przedtem coś skończyć. Pociąg okropnie zatłoczony, na
stacjach pijacy, gdzieś za Kutnem trupy na torach, jednym słowem —
nasza ojczyzna w całej wiosennej krasie. We Wrześni półtorej godziny
czekania na osobowy do Jarocina. Września cicha, czysta, pusta.
Poszedłem długą aleją, która prowadzi do miasta, minąłem park imienia
Wolności Ludów (nazwa prosta i bezpretensjonalna), obejrzałem brzydki
kościół rzekomo z XV wieku i tę słynną szkółkę, gdzie od czasu do czasu
katuje się dzieci. Na ulicach przeraźliwe pustki, mało sklepów, żadnych
knajp i barów, za to liczne warsztaty tapicerskie wystawiające na pokaz
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monumentalne tapczany. Widocznie jest to miejscowa pasja. Takie
miasteczko wielkopolskie tym się ponadto różni od innych, że zawsze jest
latarnia tam, gdzie jest potrzebna, stopień tam gdzie trzeba, balustrada i
płot tam gdzie należy. To wystarczy, aby mnie wzruszyć i skierować myśl
na geniusz człowieka.
Potem jeszcze 2 godziny jazdy do Jarocina. Na stacji czekał na mnie
dyrektor Ośrodka. Schludny, powściągliwy i skromny jak ksiądz.
Uprzejmy i nie narzucający się, uważający na każdy ruch, a przy tym
bardzo prowincjonalny i bardzo “ludowy'', chłopem podszyty, nie mający
nic z tej inteligenckości zakłamanej. O wszystkim pomyślał, o wszystko
zadbał: był przygotowany pokój w bocznej wieży zamku, gdzie latem
bywają puchacze i gdzie kiedyś nocował Stryjkowski, była kolacja podana
do pokoju i gorąca woda, i elektryczny piecyk, żeby “dogrzać''. Wszystko
bardzo skromnie, ale bez zarzutu.
Rano to samo na każdym kroku. Mówiłem cztery godziny, przerywając
na pauzy. Audytorium raczej prymitywne — bibliotekarze odbywający
kurs szkoleniowy — ale zdyscyplinowane i chętne. Pytań prawie żadnych,
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za to rozdałem parę autografów, bo młodzież wykupiła moje książki, które
były w miejscowej księgarni (Oskarżony i Pięć opowiadań1). Po
wykładach wyszliśmy z dyrektorem do parku i obejrzeć zamek z zewnątrz.
Zamek brzydki, budowany pod koniec XIX wieku w pseudogotyckim
stylu, bardzo pretensjonalny. Należał do rodziny Radulińskich, którzy
zniemczyli się i nazywali von Radulin. Utrzymany świetnie, w
nadzwyczajnej czystości i zewnątrz, i wewnątrz, gdzie pełno ciemnych,
niemieckich boazerii i stropów, trochę brzydkich kominków i gratów. Poza
tym pozostały ciężkie, złote ramy po wywiezionych obrazach. W te ramy
wprawiono portrety Marksa i Engelsa, co wygląda nadzwyczaj
malowniczo.
Za to park dokoła ogromny i piękny, wybiegający wprost w pola.
Dyrektor oddał mnie potem wychowawczyni — polonistce, która chciała
“porozmawiać''. Oczywiście chciała rozmawiać o Oskarżonym. Bardzo
typowa “polonistka-entuzjastka'',
taka co to mówi “wiosna jeszcze nie odważyła się wychynąć'', ale o książce
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mówiła inteligentnie, znacznie inteligentniej niż Maciąg i Lisiecka1. Tyle
że to krępujące.
Zaraz po obiedzie wyjechałem. Jazda jeszcze zabawniejsza niż w tamtą
stronę: lokalnym pociągiem do Wrześni, osobowym z Wrześni do Kutna,
pośpiesznym z Kutna do Warszawy. W pierwszym sami robotnicy: cały
wagon grał w karty, aż trzeszczało. Wszyscy się znają. Wchodząc do
przedziału, mówi się “dzień dobry'' — nawet mnie. Oglądano mnie z
zaciekawieniem: obcy w pociągu? W drugim pociągu przezabawne
chłopskie pogaduszki o technice robienia kantów. Ci chłopi wielkopolscy!
Dowcip, inteligencja, jakiś zmysł obywatelski. Potem dyskusja z oficerem
politrukiem... W pośpiesznym już nic ciekawego. Poszedłem coś zjeść do
wagonu restauracyjnego: pełno pijanych hochsztaplerów. W ten sposób
miałem w tych trzech pociągach przekrój całej Polski.
20 V 1960
Konferencja na szczycie została zerwana2. Chruszczow w Berlinie.
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Być może traktat pokojowy z NRD już został podpisany.
Z mojego wyjazdu prawdopodobnie nic.
Trzeba na nowo zbierać myśli, nie liczyć myśli, nie liczyć na
“rekolekcje paryskie''. Trzeba zbierać myśli nie przestając dreptać w tym
całym kieracie.
Co ja właściwie wiem? Kto ja jestem? Co mogę? Jakie mam prawo być
tym, kim jestem, tym za kogo się podaję?
Odpowiedź na te pytania. Zapracować na to, aby odpowiedź była
rzetelna. Co nas czeka? Być może nowa próba charakterów, rozumu,
kultury. Może trzeba będzie znów, jak już dwa razy w moim życiu,
okazywać legitymacje ludzkie.
29 V 1960
Wojny jeszcze nie ma. Chcę jechać, chcę jechać, chcę... Wczoraj
Diabeł i Pan Bóg1. Świetna sztuka, rewelacyjny Holoubek, znakomite
dekoracje, dużo myślenia, jakieś pomysły, jakieś irytacje generalne.
Lektura Witkacego. Zaczynam rozumieć.
Zresztą: “źle zawsze i wszędzie, ta nić czarna...''
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30 V 1960
Ojciec jest obłąkany. Nie ma go na scenie. Jest jak autor, który napisał
sztukę, skazał bohaterów na taki czy inny los. Jest jak władca, niedosiężny,
nieodgadniony, od którego nie zależy nic, a przecież wszystko. Jest jak
Bóg.
Realnie: ojciec podporządkował ich swojemu kaprysowi, nauczył ich
walczyć o każdą chwilę spokoju. Wpędził ich w nędzę, oddzielił ich od
ludzi, uczynił ich innymi, ograniczonymi, zniekształconymi.
Moment wyzwolenia: został porwany, wywieziony do szpitala. Nie ma
go, wszystko na nowo. Matka chce znowu grać, jej stary przyjaciel reżyser
namawia ją do tego. Ona ma skrupuły, jakieś skrupuły — jakie właściwie?
Nie umie ich nazwać — nazwie je syn.
Córka. Pragnie przede wszystkim się wynieść, zacząć od nowa i na
własny rachunek.
Siostra matki, stara panna, skwaszona pianistka. Jej postawa. Ona
właściwie podtrzymuje ten cały reżim. Głównie ona, ponieważ po prostu
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kocha.
———
Witkacy: “Lepiej wcześniej zginąć prawdziwym, niż żyć zakłamanym''.
3 V [powinno być 3 VI] 1960
Przedwczoraj dowiedziałem się, że dostałem “zgodę na paszport''.
7 V [powinno być 7 VI] 1960
Trzeba czekać na wizę. Napisałem do Jeleńskiego — może pomoże.
Nie wyjadę przed końcem czerwca.
Kazi odmówiono poparcia w Ministerstwie Kultury.
Pracuję nad “Słownikiem”1. Miejscami to niezłe.
12 V [powinno być 12 VI] 1960
Lektura Miłosza: Granice sztuki (w tomie poświęconym St. I.
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Witkiewiczowi)2. “Los poezji związany jest z losami wszelkiej swobodnej
twórczości duchowej''.
Poezja zawierzyła mądrości dyskursywnej, przejęła od niej język,
system, kryteria, przyznała się do winy.
Lektura powieści Przełom czyli czystość intencji złożonej na konkursie
MON. Pregerówna i Michalski określili ją, że jest napisana “przeciwko
nam''. Kruczkowski miał wątpliwości, polecił czytać. Dziwne: nie przeciw
ustrojowi, ale przeciw człowiekowi. Bohater, naukowiec, przesłuchiwany,
zgadza się na wszystkie zarzuty, stara się prześcignąć śledczego, staje się
jego pomocnikiem, zeznaje jako świadek w kilku procesach, służy nawet
jako ekspert do rozpoznawania. Wypuszczony po 56 roku, otoczony przez
pustkę, dochodzi do przekonania, że winien był on sam: nie bito go ani nie
głodzono, starał się być po prostu “swój'', starał się okazać sprawny.
31 VII 1960
A jednak wyjeżdżam!
Choć przed nami “jądro ciemności''.
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* Paryż, 1 VIII 1960
Przechodząc przez płytę, szukałem was po innej stronie, zdawało mi
się, że Was widzę, podniosłem rękę, ale nie byłem pewien, czy to Wy,
dopiero ze schodków Was dojrzałem, a właściwie tylko białą czapeczkę
Jędrusia. I widziałem Was potem wyraźnie z okienka, kiedy samolot
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kołował, i jeszcze później, kiedy szedł do startu. Patrzyłem ogłupiały i
prawdę powiedziawszy, nie czułem nic, jak we śnie, jakby to była
wymyślona fabuła, która zaraz zamknie się jakąś puentą i zacznie się
normalne życie. Tymczasem byłem już w powietrzu, musiałem się
przyzwyczaić, że podróż trwa i trwać będzie. Lot wspaniały na wysokości
5000 metrów, przy zmiennej pogodzie, okrężną drogą nad morzem, które
osiągnęliśmy koło Koszalina, nad wyspą Bornholm, która wyglądała z góry
jak liść pływający na wodzie, nieopodal brzegów Szwecji, koło Malmö,
nad Danią, z ominięciem terytorium niemieckiego.
Siedziałem z amerykańskim Polakiem, który wracał z odwiedzin.
Cieśla pracujący na budowach, zarabiający ok. 1000 dolarów miesięcznie,
właściciel dwóch domów i dwóch samochodów. Wygłaszał opinie, kręcił
głową, że bieda i że “źle załatwiają''. Wobec tego powiedziałem mu, że
zarabiam 10 tysięcy miesięcznie. Nabrał ogromnego szacunku i postawił
mi piwo. Koło piątej podano kawę i sandwicze. Wtedy on pokazał mi
statek na morzu, przechyliłem się i cała kawa poszła na spodnie.
Oczywiście moje. Czyściłem się do samego Amsterdamu, który jest
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prześliczny, jak z Andersena. Lot trwał 3 godziny. W Amsterdamie
dzieweczka w kwiecistej sukni i w białym kapelusiku przypięła mi
czerwony goździk do klapy i życzyła miłego pobytu. Cała gromada takich
panienek z koszyczkami pełnymi kwiatów uwijała się wśród podróżnych, i
w ogóle Holendrzy są przemili. Natychmiast (o 1825 — tzn. naszej 1925)
miałem samolot do Paryża. Lot nad chmurami, żadnych widoków, za to
kolacja, i to dobra. Nic nie wylałem. 1930 lądowanie na lotnisku Bourget.
Żadnych komplikacji. Miła jazda autobusem. Pierwsze wrażenie: Paryż
skromny, swojski, pustawy. Ani śladu samochodowych szaleństw na placu
de la Concorde, przez który przejeżdżaliśmy.
Na Invalides czekał Jurek Lisowski. Przyjął mnie bardzo gościnnie.
Odwiózł na boulevard de Port-Royal do opustoszałego mieszkania swoich
przyjaciół, pościelił łóżko i zabrał do kawiarni na St. Germain. Tam
oczywiście Marek Rudnicki, postarzały, zidiociały. Z nim Anna Pozner —
ta wielka blondyna, która plątała się z Brezą. Rozmowa! Siedziałem
właściwie wściekły na to całe towarzystwo i trochę na spotkanie z Jurkiem.
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Ale, z drugiej strony, to mieszkanie dobra rzecz — mogę tu zostać do
środy. We środę sprowadzają się tu Jurkowie [...]. Poszedłem piechotą do
domu, ochłonąć. Szedłem przez rue Monsieur le Prince, stałem pod
hotelem, ktoś palił światło w naszym pokoju. Długo nie spałem, słuchałem
radia i czekałem końca tej fabuły, która zaczęła być już nie tylko przykra,
ale nudna. Rano długie porządkowanie rzeczy, mycie, kąpanie. Spotkanie z
Jurkiem, który wprowadził mnie do tego biura i przedstawił właściwemu
urzędnikowi. Trochę paplaniny, spacer. Po czym Jurek zaprosił mnie na
obiad do chińskiej restauracji. Był miły, ale niemądry. Potem bank, czyli
pieniądze. Potem do Jurka na koniak. I wciąż ten sam chłód, ten sam
dystans. Wreszcie sam. Jazda metrem. Ten zapach, ten sam zapach sprzed
trzech lat i to samo zagubienie jak wtedy w nocy. I dopiero teraz
zrozumiałem, że jestem sam.
* Paryż, 2 VIII 1960
Już dzisiaj inaczej. Samemu znacznie lepiej, ludzie obcy drażnią, tęskni
się bardziej. Wczoraj po napisaniu listu zabawne przygody: panienka w
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sklepie nie wie, ile kosztuje lotniczy znaczek do Polski, każe iść na pocztę,
poczta zamknięta, najbliższa aż koło Giełdy, jadę na Giełdę, tam zawsze
otwarte, ale tylko telefony, znaczki tylko w automacie, a ja znów nie wiem,
ile kosztuje lotniczy znaczek do Polski etc. Trwało to z godzinę. Dopiero
kiedy znaczek wrzuciłem do skrzynki, odetchnąłem i Paryż wydał mi się
możliwy. Była 8 wieczór, lunął deszcz, uciekłem do kina. Byłem na
znakomitym filmie Ŕ bout de souffle (Do ostatniego tchu1), reżyseria
Truffaut — tego samego, który zrobił 400 batów2. Cóż to za talent! Nie
rozpisuję się szerzej, bo i tak do “Życia'' napiszę3. Krótko: historia
młodego przestępcy, który popełnia przestępstwa dla awantury, żeby coś
zrobić. Jest zupełnie sam, nie ma ani wspólników — wszyscy go zdradzają
i zostawiają. Spotyka dziewczynę, Amerykankę, dziennikarkę, która
towarzyszy mu tak samo tylko dla awantury. Współczesna intelektualistka i
przestępca rozumieją się doskonale. Trawi ich potworna pustka. Wszystko
jest błazeństwem. Nawet nie chce im się kochać — bo i to już znane.
Chłopak ma jednak pewną wyższość nad dziewczyną: jeszcze czegoś chce
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i umie: kradnie samochody, zabija. Ona jest niczym, pustką, napełnioną
tylko schematami literackimi. Bez skrupułów wydaje chłopaka w ręce
policji, kiedy sprzykrzyła się jej gra. Jest to oskarżenie literatury,
oskarżenie środowiska intelektualnego i jak gdyby oddanie szacunku temu
chłopakowi — a w jego osobie wszystkim wykolejeńcom, którzy
przechowali zdrowe poczucie życia. Scena śmierci chłopaka wspaniała:
umierając robi zabawne miny, uczy błazenady, bufonady, fantazji.
Rano zdawałem egzamin do Alliance Française. Jest to egzamin
pisemny, dość podstępny. Zaliczono mnie na kurs III (najwyższy). Wydaje
mi się, że za wysoko. Nauka jest codziennie, z wyjątkiem soboty,
wybrałem ranną godzinę (830). Kosztuje 55 nowych franków (5500
starych) miesięcznie. Tłum, aż strach! Ażeby się wpisać, stałem dzisiaj
przeszło godzinę w kolejce. Zupełnie jak u metodystów. I jeszcze
musiałem zrobić sobie zdjęcie, bo wymagają.
Poza tym chodziłem za hotelem. To nie takie proste. Wszędzie pełno:
albo turyści, albo studenci, którzy wynajmują już z góry. Na rue Monsieur
le Prince powiedziano mi, że nasz hotel zamienił się w “bordel''. Pewnie
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przesada, ale przykro. Nic jeszcze nie wynająłem. W Alliance ogłasza się
mnóstwo mieszkań, może coś złapię.
Na razie nigdzie nie jadę. Najpierw język. Najmniej 3 miesiące muszę
się intensywnie uczyć, bo mam bardzo duże braki. Zobaczę, jak mi na
lekcjach pójdzie. Od jutra zaczynam. Zobaczymy! Nic innego właściwie
robić nie można, bo nawet St. Genevičve (biblioteka) zamknięta. A poza
tym ciągle ten język drażni.
Całuję, Dzieci moje. W tym mieszkaniu jest pokój dziecinny i sporo
zabawek po chłopcu. Puszczam sobie czołg po podłodze, bawię się
garażem i myślę sobie... Mniejsza z tym, co sobie myślę.
* Paryż, 3 VIII 1960
Wczoraj wieczór na Polach Elizejskich w kinie. Pola także pustawe i
jakby mniejsze (urosły w pamięci, we wspomnieniu, w wyobraźni).
[...] Dzisiaj rano lekcja. To nie żarty: trwa pełne 2 godziny bez przerwy,
codziennie!, bardzo serio. Osób niedużo... Po lekcji zdobyłem mieszkanie.
Jest w szkole, na dole, tablica, na której rodziny zgłaszają mieszkania dla
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studentów. Wypisałem kilka numerów i czekam przed okienkiem w długiej
kolejce. Wtem podchodzi jakiś pan i pyta, gdzie tu można zgłosić
mieszkanie. Odpowiadam, że to nie teraz, że są godziny dla rodzin etc. —
wszystko, co wyczytałem z różnych ogłoszeń, których tamten nie zdążył
jeszcze zobaczyć. Paplając do niego, wylawirowałem się z kolejki,
wziąłem gościa na bok i pytam, czy ma mieszkanie. Ma — umówiliśmy
się, dał mi kartę wizytową i po obiedzie poszedłem.
W dobrym punkcie, przy pięknej avenue du Géneral Leclerc, niedaleko
Alliance. Wchodzi się przez żelazną kratę do małego ogrodu, w którym stoi
mała kolonia niewielkich, bardzo ładnych domów. Domy w podkowę,
jakby pawilony, które nazywają się “Moličre'', “La Fontaine'', “Corneille'',
“Racine''. I “Pascal''. To mój. Gęstwina kasztanów, klomby, ławeczki, cisza
zupełna. Mieszkanie na drugim piętrze. Pokój jasny, z miłym widokiem.
Pan nazywa się Max Goldenberg i jest profesorem muzyki. Bardzo
sympatyczny, elegancki w ruchach, w wysławianiu, mówiący śliczną,
staranną francuszczyzną, kochający literaturę francuską (chyba nie
urodzony we Francji). Mieszka z drugim panem, lekarzem (dr. Bourgeois,
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który jest teraz na Saharze). Obydwaj są kawalerami. Rozmawia rzeczowo,
pedantycznie. Warunek podstawowy: damy nie mają wstępu. (Zupełnie jak
w tej powieści Montherlanta Starzy kawalerowie). Kosztuje to wszystko z
pościelą i obsługą (jest służąca dochodząca), gotowaniem wody w
kuchence i używaniem łazienki 13 000 starych franków miesięcznie.
* Paryż, 5 VIII 1960 (piątek)
Wczoraj nie napisałem listu, bo pojechałem do Valiere’ów i późno
wróciłem. Wieczorem w środę przeprowadziłem się. Uważam, że
mieszkanie jest świetne. Pokój duży, 12–14 metrów kwadratowych z
wielkim oknem na wschód, na ogrody i domy w ogrodach, domy niższe od
mojego okna, choć mieszkam na drugim piętrze, tak że mam przed sobą
ogromne niebo, widzę chmury, jaskółki, samoloty, które startują i lądują na
dalekim Orly — mam rano pokój zalany słońcem. Tego się nie spotyka w
Paryżu. Mam w pokoju wszystko, czego mi potrzeba, a żadnej
drobnomieszczańskiej graciarni. Pokój jest stworzony do pracy, bo
przeznaczony właśnie dla studentów. Jest czysto jak na francuski dom, w
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łazience, choć o połowę mniejsza od naszej, jest nawet bardzo czysto. Tyle
że prysznic “chwilowo'' nie działa, a naprawić nie można, bo teraz w
Paryżu nie ma “nikogo''. Mniejsza o to. Mieszkanie składa się z czterech
pokoi: w jednym mieszka ten pan, który wynajął, prof. Max Goldenberg, w
drugim doktor Bourgeois, właściciel mieszkania, który teraz pracuje gdzieś
na Saharze, dwa pozostałe wynajmuje się. Obok mnie mieszka teraz jakiś
młody Niemiec, Bawarczyk. Mój profesor daje lekcje gry na fortepianie po
różnych azjatyckich ambasadach, twierdzi, że za pośrednictwem, czy na
zlecenie UNESCO. Podejrzewam, że jest uchodźcą z Niemiec, bo za
dobrze mówi po niemiecku. Trochę podobny do Rubinsteina: mały,
ruchliwy, elegancki, kojarzący cechy swej rasy (patrz nazwisko) z kulturą
francuską, której jest fanatycznym wielbicielem. Urządza mi tu całe
wykłady o duchu języka francuskiego, o Francuzach. Interesuje się Polską
poprzez Szopena, którego kocha, i Paderewskiego. Gaduła
nieprawdopodobny. Wciąga mnie do rozmowy, koryguje błędy, każe
jeszcze raz powtarzać całe zdania, przy czym sam jest tak zabawny i tak
inteligentny, że bardzo z nim lubię rozmawiać. Zabawny taki dom
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“mężczyzn''. On bardzo jest dumny ze swojego kawalerstwa i z tego, że w
tym domu przede wszystkim się pracuje, że nikt nikomu głupstwami nie
zawraca głowy. Prosił tylko, żeby adresować raczej “chez le dr.
Bourgeois'', bo jego “nazwisko może się nie podobać''. On ma lekkiego
bzika na punkcie inwigilacji, podejrzeń etc. Ale zaimponowałem mu, bo
wczoraj dostałem “kartę pobytu'', co podobno jest bardzo trudne. Z tą
chwilą uspokoił się. Na tę kartę straciłem wczoraj całe przedpołudnie.
Musiałem dostać list z mojego biura uniwersytetów, iść do prefektury na
Cité, tam oczywiście przerwa, musiałem czekać, włóczyłem się nad
Sekwaną, przeglądając książki u bukinistów (kupiłem sobie mały tomik
Baudelaire’a za 1 franka, który właśnie czytam — to sukces: Baudelaire w
oryginale!), zjadłem obiad w małej, przezabawnej restauracyjce koło
kościoła St. Severin (gdzie odkryłem wreszcie ten słynny obraz Matki
Boskiej Ostrobramskiej, który Towiański przywiózł do Paryża), potem
wróciłem do prefektury, gdzie stoją ogony po paszporty i rozmaite karty
daleko większe niż w pałacu Mostowskich1 i gdzie załatwia się równie
ospale i podejrzliwie jak tam. Ale mnie załatwiono świetnie i w ogóle
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jestem tym razem zachwycony Francuzami — inteligentni, nie gadają za
dużo i mimo wszystko bardzo, bardzo grzeczni.
Pp. Valiere mili, byłem na kolacji, ale rozmowa jakoś mi nie szła. On
mi się szalenie podoba: ten ogromny chłop, handlarz i mentekaptus,
zachowuje się tak dyskretnie, tak elegancko, mówi takie ciekawe rzeczy!
Była także “Mimi'' — ta pani z Wersalu. Przyjechała z Dakaru i jedzie z
Valiere’ami do Włoch. Wszyscy zaraz o Ciebie pytali — oni tacy uprzejmi
— wiesz.
W szkole dobrze. Zaczynam jak uczniak drżeć przed lekcją, czekać na
stopień etc. Z pierwszego dyktanda dostałem “dość dobrze''. Jestem po
prostu na poziomie kursu — znam tyle samo słówek co inni, trochę mniej
gramatyki i mam chyba najlepszą wymowę, bo te Szwaby i Włochy
absolutnie nie mogą się przyzwyczaić do francuskich brzmień. Patrzą na
mnie ciekawie, bo Polak, jedyny “stamtąd''. Towarzystwo raczej okropne.
Klępy niemieckie i chłopaki jak z Hitlerjugend, jakiś Anglik, dwie
Hiszpanki, które wyglądają na nasze paniusie z jakiegoś Rzeszowa, i dwie
wspaniałe Hinduski, w kolorowych sukniach, szalach, ze znakami kasty
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bramińskiej na czołach. Nauczycielka zrzędna, aż strach. Dziś
podejrzewała Hiszpankę, że je, i kazała jej pokazać zęby. Mało baby szlag
nie trafił, bo już wcale niemłoda. Aha, mamy jakiegoś pastora, nie wiem
skąd, którego wszyscy nienawidzą, bo lizus. Siedzę z jakimś niemieckim
grafem, który przedstawia się Carl Gustaw van der Rösten. Lekcje są
świetne i kupę zadają. Trwa to 2 pełne godziny (830–1030) codziennie, z
wyjątkiem soboty. Czyli jutro i pojutrze wolne. Będę więc sam przez 2 dni,
chyba że mój “profesor'' zaprosi mnie na kawę jak dzisiaj. Od poniedziałku
będę czekał na list od Ciebie. Teraz wiem, że jeszcze nie może przyjść. A
tak bym już chciał! Pisz często — krótko nawet — ale CZĘSTO.
Całuję Cię mocno i Małego ściskam. W szkole kazano mi przeczytać i
skomentować mały fragment prozy: ojciec opowiada o tym, jak idzie na
spacer do lasu ze swoim małym synkiem. Stara klępa zadawała mi potem
pytania, a ja po prostu opowiadałem o moich spacerach z Małym... No,
dość.
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* Paris, 6 VIII 1960
Co ja dziś miałem! Zawsze muszę coś zmalować przez roztargnienie.
Wróciłem w południe do domu obciążony: 1) spodniami z pralni (po
wypadku w samolocie — 450 franków diabli wzięli), 2) paczką cukru, 3)
flaszką wody mineralnej, bo pić się chce, 3) paczką herbaty, 4)
herbatników na śniadanie, 5) upałem, i zamiast wsadzić klucz do
właściwych drzwi na drugim piętrze, wsadziłem je do takich samych na
pierwszym. I ani rusz nie można wyjąć. Ani w tym mieszkaniu nikogo, ani
u nas nikogo. Kładę graty na schodach i lecę do konsjerża. Konsjerż u
fryzjera, konsjerżka, baba gruba jak dwa piece, ale przepoczciwa, pokazała
mi, gdzie ślusarz. Ślusarz — ani mowy: nie przyjdzie, jeśli nie poproszą go
ci, którzy tam mieszkają. Trzeba otworzyć drzwi, oni muszą się zgodzić. A
tu sobota i prawdopodobnie oni wyjechali na wieś. Mogą wrócić nocą albo
późnym wieczorem. Co wtedy? Muszą iść spać do hotelu (na mój koszt),
jutro niedziela, trzeba iść na komisariat policji, komisariat da ślusarza,
który mimo niedzieli otworzy... Voilŕ! A przy tym ci ludzie, którzy
mieszkają, są okropni — powiada konsjerż, który w końcu się zjawił i
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także próbował otworzyć — robią awantury, wołają policję o byle co...
Straszne!
Zostawiłem to wszystko i poszedłem w diabły, niech się martwią!
Pojechałem na nasz Odeon odetchnąć, wszedłem do tego kina “Danton'',
które jest koło metra, przesiedziałem przez koniec i początek jakiejś
bzdury, po czym wróciłem. A tu radość. Konsjerżka woła z daleka:
“wszystko się ułożyło, niech pan będzie spokojny''... Zjawiła się jakaś
przyjaciółka tych państwa (których do tej pory nie ma, wyjechali) i tak
jakoś kluczem ruszyła, że go wyciągnęła. Wszyscy się radowali, zwłaszcza
mój profesor, który tymczasem wrócił. Powiedział mi, że nie mogło się nic
gorszego przytrafić, bo to są ludzie straszni, straszni, o, la, la, jacy
straszni... Dobrze, jestem w domu, nie musiałem wysłuchiwać awantur
(cała kamienica była podobno poruszona, bo ci ludzie to postrach), nie
muszę płacić ślusarzowi, ani odszkodowania za wyłamanie drzwi, ani
hotelu etc. Wszystko to przy tym było ogromnym doświadczeniem
językowym: wiesz, wytłumaczyć to wszystko konsjerżce, konsjerżowi,
ślusarzowi etc. Zmieniłem zupełnie zdanie o Francuzach: są przemili,
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uprzejmi, życzliwi, inteligentni, wszystko w lot pojmują, nie potrzeba pięć
razy tłumaczyć. Kiedy wczoraj oddawałem spodnie do pralni, ekspedientka
błyskawicznie wypisała kartkę i daje mi. Patrzę: moje nazwisko bez błędu.
Skąd wie? Nie pytała przecież. Zgłupiałem. Prosta rzecz: na ladzie leżała
moja torba podróżna, w której przyniosłem spodnie, a na torbie karta
wypisana, Twoją ręką... To się nazywa orientacja!
Dzisiaj załatwiłem wstęp do Biblioteki Narodowej, zmianę adresu w
administracji “Le Monde'', robiłem zakupy i przechodziłem okropności z
kluczem. Obiad jadłem w małej restauracyjce koło St. Severin, tam gdzie
kiedyś. Strasznie miła i niedroga. Ale 400 franków najmniej trzeba
zapłacić. W ogóle, myślę, że... A zresztą nie będę jeszcze nic rachował.
Chciałem Ci napisać, ile będę wydawał, ale to przedwczesne. Dopiero
tydzień, wciąż jeszcze płacę drobne frycowe tu i tam! Bardzo mi przy tym
trudno zorientować się w wartości pieniędzy, zwłaszcza wobec dwóch
walut, które obok siebie kursują. Sami Francuzi się mylą, co dopiero ja,
który w dodatku jeszcze liczyć nie umiem.
Jurka nie widziałem od środy, [...] jest bardzo uprzejmy, bardzo
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usłużny, ale zawsze mam wrażenie, że mnie się chce pozbyć. Nie czuję się
z nim dobrze. [...] Przebywa z jakimiś ludźmi, którzy go kształtują według
określonego fasonu, który już nawet w Polsce się przeżył. Do Janka
[Błońskiego] jeszcze nie pisałem, ale muszę to zrobić. Nawet z daleka
żadnego Polaka nie widziałem, tylko dzisiaj przechodząc koło magazynów
Louvre’u (tam gdzie te laleczki śpiewały Sur le pont d’Avignon),
zobaczyłem całe stosy blaszanych bębenków z cukierkami — tak,
bębenków “WAWEL'', od nas, takich samych jaki ma Andrzejek...). I
reklama: “Bębenki z wyśmienitymi cukierkami...'' Mój Boże...
A jutro niedziela. Tydzień. Kocham! Ojciec.
PS. Od poniedziałku czekam na list!
* Niedziela, 7 VIII 1960
Wczoraj wieczorem kolacja w małej knajpce na rue St. Benoit koło St.
Germain-des-Prčs. Towarzystwo jak w “Stodole''1, tylko zabawniejsze,
jedzenie tanie, takie jak w “Petite Source''. Kiełbaski, frytki, wino.
Posiedziałem, było mi dość dobrze, nikt na mnie nie zwracał uwagi. Potem
włóczęga wzdłuż St. Germain, rue Monsieur le Prince (wciąż tam wracam),
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po tych uliczkach koło St. Soulpice, gdzie pusto, cicho, tylko z jakichś
piwnic lub zza jakichś okiennic odzywają się nagle gitary, śpiewy, oklaski
— co krok to zamaskowana knajpa. Ciepło było, ładnie. Szedłem potem w
górę, w stronę Montparnasse, dolazłem aż do rogu Montparnasse i
boulevard Raspail, wypiłem kieliszek wina w słynnej kawiarni “DoQme''
(kiedyś tu siadywała cała cyganeria paryska). Była już pierwsza. Tłum na
ulicy, ale przeważnie cudzoziemcy, trochę kolorowych. Dowlokłem się do
domu, nie czując nóg (z Montparnasse do mnie już niedaleko).
Rano wstałem jak zwykle przed ósmą. Zjadłem po raz pierwszy
śniadanie w domu (nesca z mlekiem konserwowym i herbatniki). Mój
gospodarz zaprosił mnie do kuchni i śniadaliśmy razem przy małym
stoliku. Młody Niemiec, Oskar, jeszcze spał i “profesor'' zaczął się żalić.
Rodzice dali mu go w opiekę, żeby mu pokazał Paryż. Chłopak jest
nieznośny, ma 16 lat, wygląda na 20. Nic go nie obchodzi, ma masę
pieniędzy i coraz to nowe pomysły. Kiedyś oświadczył, że musi sobie
“kupić dziewczynę'', kiedy indziej, że chce kupić rewolwer. Profesor ma z
nim krzyż pański. Gówniarz śpi do południa, każe się obsługiwać, gardzi
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całym światem... Bardzo nam się przyjemnie gadało.
Siedziałem calusieńki dzień nad zadaniami. Ty nie masz pojęcia, ile oni
zadają! Twoi metodyści to zabawa w porównaniu z Alliance. I nie można
nic zrobić, bo stara prukwa robi przykrości. Dosłownie: tyle co na obiad do
bistro wyszedłem, wróciłem, trochę się zdrzemnąłem i znowu do
“exercisów''. Przy tym nie umiem tak wykonywać zadań — trzeba do tego
mieć dyscyplinę, którą już straciłem. Mylę się, przepisuję w
nieskończoność. Ach, jak bym chciał, żebyś mogła taki kurs zrobić, to
bardzo dużo daje.
W sprawie mody: nie widziałem ani jednej “kolorowej'' fryzury —
włosy naturalne, proste. Nosi się dużo koronek. Koronkowe przybrania
sukienek: przy wycięciu, przy kieszonkach, nawet u dołu. Kapelusze raczej
słomkowe, z grubej słomki, może być kolorowa. Rzecz jasna, nie widuję
eleganckich paryżanek, ale tak z tego co widzę, chyba tak to wygląda.
Oglądam wystawy, ale boję się jeszcze cokolwiek kupić. [...]
* Paryż, 10 VIII 1960
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Piszę ten list w Bibliotece Nationale, w wielkiej czytelni, gdzie
wszystko jest stare, poczerniałe, zużyte i trwałe przez pokolenia. Nie bez
pewnego wzruszenia zasiadałem tu wczoraj i wziąłem do ręki pierwszą
książkę, jaką mi tu dano: historię romantyzmu Teofila Gautier.
Zaaklimatyzowałem się od razu i mam już dzień zupełnie ułożony: 830 do
1030 szkoła, jazda do biblioteki, od 1130 do 1730 biblioteka z przerwą na
obiad, który zjadam o pierwszej w pobliskim self-servisie. Potem wracam
do domu, od czasu do czasu po zjedzeniu czegokolwiek wyjdę do kina, tak
jak wczoraj (byłem na słynnych Niebezpiecznych związkach z Gerardem
Philipe’em1).
Ale znów zacząłem list od siebie, a nie po to go piszę. Myślę, że jeśli
go wyślę zaraz lotniczą pocztą, przyjdzie w sam raz na sobotę, na naszą
rocznicę. “Już i siedem lat ubiegło, cyrograf nadal nam służy...'' Kochana
moja, nie wiem, jak wypowiedzieć to wszystko, co myślę o Tobie, jak mi
jesteś bliska, jak potrzebna, jak upragniona. Wszystko cokolwiek robię, to
z myślą o Tobie — żeby Ci się wydać ciekawszym, lepszym, godniejszym
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zainteresowania i wierności. Wszystko co przeżywam, to przez Ciebie, i
będąc teraz bez Ciebie w tym samym mieście, które zwiedzaliśmy razem,
nie mogę się odnaleźć i muszę sobie nieraz wmawiać: “Patrz, to co
widzisz, jest ładne, jest ciekawe, jest godne zobaczenia...'' W gruncie
rzeczy jestem półgłuchy i półślepy i wiem, że gdybyś Ty się tutaj przy
mnie znalazła, wystarczyłoby jednego słowa, jednego skinienia głową, aby
znaleźć zrozumienie dla tego, co nas otacza. Bo w gruncie rzeczy świat
zewnętrzny istnieje dla nas tylko poprzez miłość drugiego człowieka. Dla
mnie istnieje dla Ciebie i przez Ciebie, reszta mnie właściwie nic nie
obchodzi. [...]
* Paryż, 11 VIII 1960. Czwartek.
Dzisiaj rano, jeszcze przed wyjściem do szkoły, dostałem Twój drugi
list, ale smutny i potem cały dzień był smutny, i w ogóle jest potwornie
smutno. Położyłem się dzisiaj wcześniej, żeby nie siedzieć i nie myśleć, i
nie patrzeć w ten tekst francuski, którego już po paru godzinach kompletnie
nie rozumiem. Leżałem przy otwartym oknie, noc chłodna, chmurna, jak w
Oliwie, z daleka pomrukują samoloty, jak na Okęciu, hałasuje co chwilę
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metro, które tu niedaleko przebiega nad ziemią — i ten hałas przypomina
mi warszawski tramwaj, a z dołu, z jakiegoś okna dochodzi melodia, którą
rozbrzmiewa dosłownie cały Paryż — jest to prosta piosenka grana na
włoskiej pianoli, powtarza się wciąż ten sam frazes bez końca, tylko
zmienia się tonacja. Tę melodię słychać z każdego okna, z każdej
kawiarenki, każdy ją gwiżdże i powtarza, a kiedy płyta się skończy,
nastawia się ją z powrotem, nie można się od niej odczepić. Wstałem,
zapaliłem światło, piszę list, nie potrafię zasnąć bez napisania listu do
Ciebie.
[...]
Czy mój gospodarz jest pederastą? Sam sobie zadawałem to pytanie,
ponieważ u nas, jak w każdym kraju biednym, instytucja starego kawalera
zanikła. Trudno mi na to odpowiedzieć: w stosunku do mnie zachowuje się
poprawnie, z normalnym dystansem. W stosunku do Szwaba nie
zauważyłem też nic podejrzanego. O swoim kawalerstwie mówi z
humorem, bez kompleksów. W domu, tzn. w całej tej kolonii, ludzie
odnoszą się do niego z sympatią — nawet jacyś starsi państwo przychodzą
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na telewizję. Poza tym, gdyby był pedałem, i to mieszkanie, te pokoje do
wynajęcia traktował jako swój harem, nie wziąłby mnie na mieszkanie; ma
w Alliance Française kilkunastoletnich ślicznych Włochów, Mulatów,
Arabów, Anglików i sporo już ukształtowanych pederastów, jak zdążyłem
zauważyć po pewnych oznakach. Mnie wziął i trzyma na zasadzie
potwornego, typowo żydowskiego snobizmu literackiego. Opowiada mi o
swoich przyjaźniach literackich, pokazuje książki z dedykacjami etc. Poza
tym obstawiłem się Twoimi fotografiami i z miejsca zagrałem rolę
statecznego, poważnego ojca rodziny. Przy mojej łysinie i okularach to się
udaje. Mieszka się dobrze, tyle że brudno coraz bardziej, bo służąca nie
przychodzi.
[...]
Pytasz, co jem. Rano robię sobie nescę z mlekiem skondensowanym i
pogryzam herbatnikami. (Dziwactwem G.[oldenberga] jest to, że nie
pozwala mi samemu zagotować sobie herbaty — muszę prosić za każdym
razem — twierdzi, że trzeba umieć, a ja jestem “trop fou, trop nerveux'').
Dzisiaj kupiłem sobie taki chleb witaminowy, krajany już na kromki,
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podobny do naszego “Lecytalu'', masło (jest lodówka, ale tylko do powrotu
doktora, potem nie będę miał prawa korzystać z niej...) i serek “la vache
qui rit''. To było dzisiaj na kolację i to będzie na śniadanie. Kolację też
jadam teraz w domu, z tym że jem bardzo niewiele — najczęściej
brzoskwinie, które są ogromne i tanie, piję herbatę parzoną w tych małych
torebeczkach — pamiętasz? Staram się raz dziennie przyzwoicie zjeść, tzn.
obiad między pierwszą a drugą. Jem — jak Ci pisałem — w self-servisie
koło Biblioteki.
* Paryż, 13 VIII 1960. Sobota.
Jutro nasza rocznica. Myślę, że dostaniesz na czas mój list, który Ci
specjalnie na ten dzień napisałem. Wysłałem we środę lotniczą, więc — na
miły Bóg — jeżeli z Buenos Aires idzie do Paryża 2 dni...
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Listy Twoje strasznie smutne i wciąż sobie robię wyrzuty, że się
puściłem na tę całą historię. Czy to nie szkoda zdrowia i nerwów? I jaka to
stawka? Co się przez to nadzwyczajnego stanie? Co się zmieni? I co się
radykalnie ma zmienić? Rozumiem, kiedy przenosiliśmy się do Warszawy
— wiadomo było, o co chodzi. Ale tu? Dla mojej przyjemności? Rok
nerwowego czekania na wyjazd, rok, który mnie tylko rozleniwił, i rok
rozłąki przykrej dla obojga, ale męczącej (fizycznie) dla Ciebie.
Wczoraj byłem wieczorem w kinie na słynnym, nagrodzonym w
Cannes filmie Felliniego Dolce vita1. Czego tu nie ma. Dziennikarze,
intelektualiści, arystokracja, prostytutki, businessmani, gwiazdy filmowe,
sceny symboliczne i obrazy panoramiczne, wielkie metafory i płaskie
“fotografie z życia'' — wszystko i grubo za dużo. Film robiony z
zamachem na arcydzieło — i rzeczywiście jest w pewnej mierze
arcydziełem, ale w dużej mierze kiczem. Ma to być wielka panorama
współczesnego świata (Włoch, Rzymu w szczególności), w tonacji
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sarkastycznej i katastroficznej. Świat na pięć minut przed końcem. Obłęd
techniki, reklamy, ogłupienie intelektualistów, zepsucie wyższych sfer.
Nawołuje do powrotu do natury i kultywowania prostych uczuć
rodzinnych. Trwa bite 3 godziny (sam film!) — chyba najdłuższy, jaki
kiedykolwiek nakręcono. Niestety, okropny aktorsko. W porównaniu z tym
dopiero widzę, co to jest ta “nowa fala'' francuska: to prostota, świeżość,
dobrzy, młodzi, nie zmanierowani aktorzy. I konkretny, bardzo
realistyczny sens (vide: 400 batów).
[...] Z gospodarzem wszystko w porządku. Więc to na pewno nie jest
pederasta — niedawno kupili to mieszkanie i po prostu je spłacają w ten
sposób, że odnajmują dwa pokoje. Jak wyjedzie ten Niemiec (dla którego
bezczelności p. Gold.[enberg] nie ma słów), przyjedzie student, Francuz,
22 lata, którego rodzice (ojciec jest profesorem na École Normale) oddają
po prostu na stancję.
Cieszę się, że Francuz, a poza tym student wydziału literatury. Będę
mógł z nim pogadać. Tyle tylko, że coraz więcej dokoła ludzi młodszych
ode mnie! Skąd oni się biorą? W szkole także należę do najstarszych. Są
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jeszcze jakieś dwie damy po pięćdziesiątce i nieznośny, wyrywający się
ciągle Hiszpan, także coś koło tego. I jeszcze Hinduska. A reszta takie
bubki. [...]
* Poniedziałek, 15 VIII 1960. 2345.
Ten Twój wczorajszy telefon rozstroił mnie kompletnie — bardzo Cię
przepraszam. Nie jest ze mną tak źle, po prostu, kiedy usłyszałem Twój
głos, “coś mi się zrobiło''. Bardzo to głupio musiało wypaść. Jest mi
okropnie wstyd. Nb. miałem cichą nadzieję, że zadzwonisz. Rano
powiedziano mi, że był telefon, spytałem, czy z Paryża, ten młody Niemiec
twierdził, że tak, że jakaś pani źle mówiąca po francusku (pewnie
warszawska telefonistka), że znowu będzie dzwoniła etc. Czekałem, nie
wiedząc kto to, z cichą nadzieją, bo przecież po to Ci podałem numer
telefonu i po to Ci napisałem, że będę cały dzień w domu. Dziękuję Ci
jeszcze raz z całego serca!
Okropne były te trzy dni. W sobotę przede wszystkim — ale już Ci
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pisałem, co robiłem w sobotę, prawda? Więc niedziela. Rano byłem w
kościele tu koło nas, na cichej mszy recytowanej przez wszystkich. Deszcz
lał jak z cebra, kościół pusty, cichy i ogromnie swojski. Czułem się wśród
swoich, słuchałem tej łaciny kościelnej, którą znam, patrzyłem na znajome
czynności księdza, klękałem i wstawałem razem z innymi z zadowoleniem
takim, jakbym wrócił z daleka do miejsc bliskich i drogich.
Potem wróciłem do domu. Siedziałem aż do obiadu, gryząc ołówek,
nad felietonem. W południe wyszedłem. Ulice puste, puściuteńkie,
pozamykane wszystkie prawie bary, bistra, restauracje. Oczywiście nie w
śródmieściu, ale tu u nas. W poszukiwaniu byle jakiej knajpy zapuściłem
się w uliczki starego Montparnasse (nie myl z Montmartre’em — ja
właściwie mieszkam na skraju Montparnasse), szare, biedne,
małomiasteczkowe, nigdy nie odwiedzane przez turystów, z maleńkimi
hotelikami, gdzie gnieździ się jakaś biedota z całego świata — głównie
malarska. Wreszcie na rue de la Gaite, gdzie pełno restauracji, kafejek,
małych kin i kabaretów, odnalazłem jedyną restaurację otwartą: “A la belle
Polonaise''. Podle i drogo dali jeść, ale za to w rogu sali stoi stary,
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zeszłowieczny portret ładnej brunetki w kontusiku, w konfederatce, na tle
pól, łąk i ruczajów. Skąd się on tam wziął? Podpisany jakiś francuski
malarzyna. Gdyby obiad był lepszy, spytałbym się o historię tego portretu.
Wracając spotykałem gromady biednych, brzydkich kurwiątek,
przedziwnych clochardów włóczących się całymi gromadami oraz
policjantów — patrole po sześciu, idące gęsiego po obu stronach ulicy, z
pistoletami maszynowymi nastawionymi do strzału. Obawiano się
widocznie, że pusty Paryż może zachęcić do zamachu bądź to skrajną
prawicę, bądź to Algierczyków. Wstąpiłem na cmentarz Montparnasse.
Pusto, taka kamienna pustka. Spotkałem naraz trzech chłopców, którzy
szukali jakiegoś grobu. Oczywiście Polacy. Minąłem ich bez słowa.
Wróciłem do domu i siedziałem aż do Twojego telefonu. Goldenberg się
szalenie zemocjonował Twoim telefonem, wydało mu się to
niewiarygodne. Widział, że jestem rozbity, częstował mię jabłecznikiem,
telewizją, papierosami. Aż wyszedłem. Chciałem iść do Ogrodu
Luksemburskiego, ale był już zamknięty. Przewłóczyłem się trochę koło
St. Sulpice, kiedy doszedłem do St. Germain, lunął deszcz. Schroniłem się
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do kawiarni, siedziałem na tarasie w tłumie jakichś niesłychanych
mieszańców. W pewnej chwili wszedł facet, który mieszka w naszym
domu. Zdaje się, że to Michał Bristiger. On mnie zna z widzenia i ja go
znam. On szukał miejsca przy stoliku, a ja je miałem. Ale nie zagadaliśmy
do siebie ani słowem. Potem przeszedł tuż koło mnie Jan Paweł Gawlik.
Nie zauważył mnie, a ja przetrzymałem jego bliskość z kamiennym
spokojem. Dopiłem piwo i wróciłem do domu. Tak spędziłem siódmą
rocznicę ślubu.
Dziś rano. Dzwony tak wspaniale dzwoniły! Pojechałem do Louvre’u.
Ale nie dojechałem. Zboczyłem do Notre Daa-6Qme. Wszedłem — tłum,
światła, organy, chór, trąby. Ty wiesz: ja to uwielbiam. Kardynał Feltin,
prymas Francji, celebrował “Wielką Mszę''. Za 1 franka wdrapałem się na
galerię i patrzyłem z góry na całą katedrę znad wielkiego ołtarza. Cóż za
widok! Kardynał zresztą celebrował na środku kościoła, twarzą do ludzi.
Cały kościół odpowiadał mu po łacinie. I cały kościół, wszyscy, chórem,
po łacinie odśpiewali Gloria i Credo według trudnej, gregoriańskiej
melodii. Byłem tym poruszony do głębi. Ale na tym nie koniec: do
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komunii świętej przystąpiło kilka tysięcy osób! Szli i szli, parami, w
porządku, rozchodzili się na dwie strony, nadchodzili nowi i to nie miało
końca, mimo że była godzina 1130 w południe, mimo że są wakacje, mimo
że to ani Wielki Czwartek, ani rekolekcje. Zrobiło to wrażenie nie tylko na
mnie: widziałem zdumienie Niemców, widziałem ludzi płaczących. Ty nie
wyobrażasz sobie, jak to wyglądało z góry, pod tymi łukami (dopiero z
galerii widać całą potęgę tej architektury), w półświetle.
Tyle nowin. Jeszcze tylko tyle Ci powiem, że tak jak przewidywałem,
mam bardzo duże trudności językowe. Goldenberg twierdzi, że mówię
okropnie, że nie uważam, że się mylę bez przerwy etc. Co prawda, nie
lubię z nim rozmawiać, bo jest za nerwowy, przerywa mi, okazuje
zniecierpliwienie etc. Nie mogę powiedzieć, żebym go lubił. Lubię po
prostu mój pokój i tę dzielnicę, bo jest jasna, czysta, pełna zieleni, a przy
tym bardzo paryska. A czy ja w ogóle lubię Paryż? Chwilami go nie
znoszę. Odrzuca mnie po prostu od metra. Dlatego jeżdżę raczej
autobusami. Szkoły też nie lubię. Właściwie tylko biblioteka. I nadzieja, że
jak przyjedziesz, wszystko będzie inne. Nawet metro.
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* Niedziela, 21 VIII 1960
[...] Wczoraj po południu zatelefonował do mnie pan Czesław
M.[iłosz]. Zygmunt Hertz podał mu mój telefon i powiedział, że bardzo
chcę go poznać. Wyobrażasz sobie moje wrażenie, kiedy usłyszałem, kto
mówi. Zaprosił mnie do siebie na poniedziałek na obiad, w południe. Jadę
tam z tremą i radością. Książki oczywiście nie dostał.
Zygm. Hertz pytał o Ciebie, czy przyjedziesz. Mówiłem o zaproszeniu,
powiedział, że to się da łatwo zrobić — chyba że uważasz, iż lepiej czekać
na Valiere’ów. Może i lepiej? To rzeczywiście żadna różnica w czasie.
[...] Potem obraziłem się na Goldenberga, który jest czasem cham, [...]
był u niego jakiś Niemiec. Goldenberg prezentuje mnie, po czym
proponuje kieliszek koniaku. Ja mówię “chętnie'' i wkładam z powrotem
marynarkę. Na to Goldenberg: “Nie, ja panu przyniosę do pokoju''. Ja: “To
dziękuję bardzo. Piłem''. I zamknąłem drzwi. Po wyjściu gościa przylazł do
mnie, żebym zobaczył proces Powersa w telewizji. Odpowiedziałem:
“Przepraszam pana, teraz pracuję''. Spłynął — wie, że się tym procesem
pasjonowałem. Ale to taki dureń, że chyba nie zrozumiał. Przy kolacji w
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kuchni pytał mi się, czy jestem zadowolony z mieszkania i czy mam jakieś
“ale''. Powiedziałem, że owszem, chciałbym, żeby jednak co jakiś czas
sprzątano, bo ja na to nie mam czasu. Potem zaczął gadać, gadać w
nieskończoność. Dziwaczna figura. Okazuje się, że on po prostu był
guwernerem doktora Bourgeois, którego rodzice się rozwiedli i powierzyli
go Goldenbergowi, który jest nauczycielem. Bourgeois ma 33 lata, jest
podobno szalenie zdolny, babiarz i w ogóle indywidualność. Nacjonalista,
nienawidzi Niemców, Murzynów, Algierczyków, de Gaulle’a. Jest
człowiekiem skrajnej prawicy, natomiast kocha Rosjan (typowe!). Kiedyś
przyszła jego ciotka, lekarka, inspektor szpitali — dystyngowana dama,
którą starałem się oczarować, podobno z dobrym skutkiem. Ciotka czuwa
nad wszystkim, Goldenberg jest czymś w rodzaju rządcy dr. Bourgeois,
który nb. wraca dopiero za jakie 2 miesiące z Algierii.
* Wtorek, 23 VIII 1960, w bibliotece
Wczoraj byłem u p. Czesława [Miłosza]. Jedzie się z Gare de Lyon 15
minut przez bardzo piękne miasteczka wzdłuż Sekwany. Górki, laski.
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Samo Montgeron leży na stoku wzgórza, na skraju dużego lasu. P. Czesław
wyszedł na stację. Niedźwiedziowaty blondyn o niebieskich oczach i
krzaczastych brwiach, uderzająco podobny do Andrzeja, który jest jego —
jak się okazało — rodzonym bratem.
Ładny, prosty domek jednopiętrowy, w małym ogródku, gdzie
zatrzęsienie owoców. W domu skromnie, ale przestronno. Pani Janina siwa
i zaniedbana, wygląda od niego dużo starzej, niezmiernie miła. Podrwiwa z
niego podobnie jak Lidka z Kotta, jest złośliwa i dowcipna. Dwaj chłopcy,
chude blondasy, 8 i jakie 11 lat. Jedliśmy w kuchni, potem siedzieliśmy
pod jabłonką. P. Czesław gadał, pani Janina, trochę znudzona, zbierała
owoce i znosiła mi na talerz: jabłka, gruszki, brzoskwinie. Samoloty
przelatywały zupełnie jak nad Stawiskiem. O czym gadaliśmy? Pokazywał
mi nowe wiersze: prześliczne. Dał mi książkę. Dużo mówi o tym, co
napisał, jak dziecko czeka pochwał. Wciąż powtarza, że jest szczęśliwy.
Widocznie jest mu bardzo smutno. Często wybucha śmiechem, jak
chłopak, niepohamowanym, szaleńczym. Błaznuje, wtedy pani Janina
strofuje go.
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Mówił o mojej książce [Oskarżony]. Bez zachwytów, nawet bez
komplementów, ale — jak powiedział — z szacunkiem. Że forma nowa. Że
widzenie rzeczy (przedmiotów) ostre — że przedziwna aura Krakowa, biur,
mieszkań, nędzy, ostateczności. I że sprawa odpowiedzialności. Do pisania
prozy mnie nie zachęcał (sam nie wie, czy należy to robić), ale i nie
zniechęcał. Kazał czytać Brzozowskiego. Wciąż mówi o Brzozowskim. (I
o sobie).
Przyjechałem o 1217. Wyjechałem o 1840. Odprowadził mnie na
stację. Pożegnaliśmy się serdecznie. Jestem bardzo zadowolony, choć nie
zaspokoiłem mojej potrzeby autorytetu. Zbyt często sam pytał “co sądzę'' i
zbyt nieśmiało czekał na dobre słowo. Gdzież ja w końcu znajdę ten
autorytet? Tomasz Mann nie żyje...
“W domu'' wszystko w porządku i w brudzie. Wiem już prawie na
pewno, że Goldenberg nie myje się nigdy. Chociaż o siódmej rano jest w
garniturze, przy krawacie i w eleganckich butach. Tak odziany sprząta,
myje garnki, i takim go widzę do późnego wieczora. Nigdy nie wychodzi z
formy. Mamy nowego sublokatora: blondynowatego Niemca, którego
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nazywam przed Goldenbergiem “notre cochon blond''. Niemczysko głupie
(studiuje “sport''!) i nieśmiałe. Może będzie spokój. Zresztą tylko do
przyjazdu doktora, bo ten brzydzi się Niemcami jak pluskwami i traktuje z
taką pogardą, że nie mogą wytrzymać. Zabawne to wszystko.
* 25 VIII 1960
[...] Ŕ propos: mam kłopoty mieszkaniowe. Goldenberg mnie uprzedził,
że ciotka dr. Bourgeois bardzo grymasi, że tak tanio wynajął pokój,
zwłaszcza że zakładają nowe ogrzewanie i mają w sobotę malować pokój.
Chce 15000 — czy to rzeczywiście inicjatywa tej pani, czy samego
Goldenberga, który w Alliance i gdzie indziej lepiej zorientował się w
cenach i w olbrzymim popycie (sprawdzałem: nie ma już pokoi poniżej
15000 — chyba na przedmieściach) — nie wiem. Siedzę właśnie jak mysz
na pudle, bo przyszła ta pani i siedzi u Goldenberga, który “przypuszczał'',
że będzie chciała ze mną rozmawiać. Albo poprosi, żebym pokój zwolnił,
bo “niestety'' go potrzebuje, albo zażąda wprost podwyżki. Ja na razie
odmówię, bo 1) nie ma łazienki (nieczynna), 2) nie ma służącej, 3) umowa
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jest umową. Poza tym mam cichą nadzieję, że mnie Valiery wezmą, jak
wrócą, jeśli im powiem, że mieszkania nie mam. Nie martwię się
specjalnie, tylko mnie brzydzi.
Widziałem się wreszcie z tą znakomitością tutejszą, z tym “uroczym'',
“przemiłym'', “mądrym'', “Kotem'', “Kociem'' [Je- leńskim] etc. — wiesz,
jaką litanię każdy Polak musi wyśpiewać na cześć tego pana. [...] Był
oczywiście bardzo uprzejmy etc., ale od razu widać było, że nie mamy
sobie nic do powiedzenia. Nie przypadliśmy sobie do gustu nawzajem —
zdaje się. Rozstałem się z nim z dużą ulgą. Dał mi parę książek (polskich!),
zafundował kawę i cześć.
* Dno, 31 VIII 1960
Mój nowy pokój ma trzy nieduże kroki wzdłuż, dwa wszerz. Mieści się
w nim szafa, która ma tylko półki oraz trzy nogi, umywalnia z
marmurowym blatem, ale bez bieżącej wody, żelazne łóżko nakryte różową
kapą, nocna szafka, kwadratowy stolik na jednej nodze i krzesło. Ubrania
wiszą na drewnianym wieszaku ładnie okryte szlafrokiem. Wszystko tu
161

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

właściwie jest, tylko ja mieszczę się z trudem. Albo kładę się od razu na
łóżko, albo siadam do stolika. Można tu tylko spać albo pracować. Mieści
się to wszystko niedaleko mojego dawnego mieszkania, nawet w niezłym
punkcie, bo na rogu ruchliwej av. du Général Leclerc. Kosztuje toto
niewiele, bo 4000 za 2 tygodnie, 6500 za miesiąc. Dałem na razie 2000 i
mogę mieszkać tydzień. Za tydzień przyjeżdżają Valiery — może mnie
wezmą, a jak nie wezmą, spróbuję tu przetrzymać gdzieś do listopada, bo
tu nie ma ogrzewania. Zresztą może we wrześniu trochę wyjadę. Wtedy w
ogóle się wyniosę, a rzeczy gdzieś zostawię. Goldenbergowi musiałbym
płacić nawet w czasie nieobecności. Trochę przynajmniej oszczędzę —
wyrzucam sobie, że w sierpniu za dużo wydałem.
[...] Goldenbergowi na pożegnanie przypomniałem, że mieszkałem od 3
VIII, a wyprowadzam się 31 VIII. Powiedziałem, że wobec tego chcę
zostać do 3 IX. On jednak chciał, żebym się już wyprowadził, i oddał mi
1000 franków. Do końca był uprzejmy, żałował, gadał, paplał, latał koło
mnie, ale miałem chwile, kiedy zaciskałem zęby, żeby go nie opluć. Nie
mogłem go znieść, tak jak nie mogę czasem znieść Jurka Stryjk.[owskiego]
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— a to bardzo podobne typy. Kto wie czy na dnie tego wszystkiego nie
tkwi pederastyczna tajemnica — po prostu nie byłem typem, którego chciał
mieć u siebie. Nie przyjmowałem jego zaproszeń, zamykałem się w pokoju
etc. Powiedziałem mu zresztą: Pan przede wszystkim chce, żebym się
wyprowadził, i szuka pan pretekstów. Maszyna jest pretekstem. — Ale, ale
— rzucił się z zapewnieniami etc. Tu jest dość okropnie, ale wydaje mi się,
że odetchnąłem. I ci Niemcy! To bydlę rozwalone cały dzień na kanapie!
Ta nieustanna, wstrętna berlińsko-żydowska niemczyzna za ścianą, ten
wrzaskliwy śmiech...
[...] Wczoraj wieczorem, kiedy byłem bardzo tym wszystkim
stłamszony, zadzwonił Miłosz. Serdeczny, miły, przyjazny. Chciał się
spotkać — jesteśmy na jutro umówieni w mieście. Bardzo się cieszę. Do
Jurka L.[isowskiego] wczoraj nawet zadzwoniłem spytać, czy nie wie o
jakim pokoju. Był miły, ale nawet nie zaproponował spotkania! Dostałem
za to przyjazny list od Anki.
Czekam na list od Ciebie — bo to najprzykrzejsze, że tutaj tak mi się
wydaje, jakbym był dalej od Ciebie. A jeszcze Ty w Zakopanem...
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* Ulica, 2 IX 1960
Siedzę na bulwar Strassbourg, w pobliżu dworca wschodniego i
czekam na moją maszynę. Jeszcze jej nie dostałem. Załatwia to kompania
UAT, bo LOT nie ma przedstawicielstwa na lotnisku Bourget.
[...] Pierwsza noc w mojej klatce była okropna. Przy otwartym oknie
piekło z ulicy, przy zamkniętym jakieś kasłanie i gwizdanie w hotelu.
Miałem chwile, kiedy chciałem się spakować i po prostu wyjść na ulicę.
Wyszedłem rano z niezłomnym zamiarem znalezienia mieszkania. Nic z
tego. Chodziłem po agencjach, telefonowałem, wszystko albo drogie, albo
już wynajęte. W Alliance beznadziejnie. Codziennie olbrzymie kolejki do
kilku adresów, które wiszą już od dwóch tygodni. Wpisałem się zresztą do
Alliance, bojąc się, że mi się rozleci porządek dnia. I dobrze zrobiłem:
pozmieniano klasy, znalazłem się w grupie profesorki młodej, energicznej,
bardzo żywej, która świetnie prowadzi, nie tak jak tamta paniusia, która
potrafiła robić tylko dyktanda.
Po południu dwie godziny z Miłoszem. W ciągu dwóch godzin ani
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minuta nie stracona na paplaninę. Rozmawia bez przerwy, rzeczowo,
ciekawie, serio, żywo, rozwija temat, podchwytuje myśli, pyta o zdanie,
informuje, uzasadnia sądy. Żadnych błazeństw ani grymasów, żadnej pozy,
ogromnie naturalny i bezpośredni. Dziwna mieszanina ociężałości, bardzo
litewskiej, i chłopięcej żywości. Dla mnie bardzo serdeczny. Poza tym nie
widuję nikogo, nie rozmawiam z nikim. Do hotelu wchodzę nie
zauważony. Do klasy i do restauracji w Alliance wchodzę nie zauważony.
Każde odezwanie się w metro czy na ulicy cenię na wagę złota.
Najbliższym człowiekiem wydaje mi się właściciel pralni, który
przyjmując moje koszule, zwierzył się, że wojnę spędził pod Rawą Ruską
jako jeniec, a przejeżdżał przez Kraków. Aż na ulicę za mną wyszedł, a
uśmiecha się, kiedy mnie widzi przechodzącego. Zresztą jestem jak szpilka
w stogu siana. Zwłaszcza teraz, kiedy nikt nie zna mojego adresu i kiedy
nie mam telefonu.
* Wciąż na dnie, sobota, 3 IX 1960
Piszę na maszynie, żeby Ci donieść, że cała afera została szczęśliwie
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zakończona: maszyna dotarła cało, bez żadnych uszkodzeń, nawet nie
draśnięta. I spodnie też nie bardzo się zmięły, chyba nawet wcale nie, tak
że nie trzeba ich na razie prasować. Genialnie to wszystko urządziłaś i nie
wiem, jak Ci dziękować — maszyna jest wprost cudowna, aż mi się
wierzyć nie chce, że moja. Popatrz, jak ślicznie pisze, jakie ma czcionki
maleńkie, ładnie wykrojone, a przy tym lekka i cicha, znakomicie
urządzona. Układ czcionek prawie ten sam co w “Olimpii'' tak że nie
muszę się wcale uczyć — samo idzie, nawet błędów mniej robię.
[...] Siedzę na razie w tej norze, ale trudno powiedzieć, żebym się
dobrze czuł. Najgorsze to, że nie mam się gdzie rozłożyć i gdzie ruszyć. Te
ubrania, które wiszą na wieszaku, bo szafa ma tylko półki. O detalach
toaletowych nie wspominam. Poza tym ten smród klozetowy w całym
hotelu i te gęby... Boję się, że tu nie wytrzymam po prostu. Swoją drogą,
jak to kurczą się możliwości człowieka wraz z wiekiem: kiedyś zwiałem z
domu na kilka dni i wynająłem za jakieś grosze pokój w Zakopanem, do
którego wchodziło się po drabinie, gdzie było na wpół rozwalone żelazne
łóżko z siennikiem, z którego wyłaziły ogromne szczypawice. Gospodarz
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był cały dzień pijany, nikogo nie można się było doprosić o wodę. I jaki
byłem szczęśliwy. Siedziałem na drewnianym ganku, który groził w każdej
chwili zawaleniem, i czułem się jak Słowacki nad Lemanem albo w tym
klasztorze w Libanie. Co prawda, miałem wtedy Giewont przed sobą, a nie
obskurne kamienice rue Ripoche z zakładem pogrzebowym na rogu.
[...] Pytasz o moją rozmowę z p. Konstantym J.[eleńskim]. Ani jednym
słowem nie pisnął o swojej obietnicy, chociaż spytałem go raz jeszcze, jak
mu się książka podobała. Przywitał mnie tym, że mu się podobał “wagon
sypialny'', więc tym bardziej mogłem spytać o tamto. “Bardzo, bardzo'' i
ani słowa więcej. Pisałem Ci już, jakie na mnie zrobił wrażenie.
Powiedziałem zresztą o tym panu Czesławowi [Miłoszowi], który twierdzi,
że to jest dobry człowiek, że mogło mi się jakoś z nim nie udać.
Zobaczymy. Za jakiś czas do niego zadzwonię.
[...] Pytasz, z kim się widuję. Z nikim, kochanie. Po prostu z nikim.
Janek zniknął, podobno wyjechał, Jurek — kiedy do niego zadzwoniłem,
nawet nie zaproponował spotkania, Maciąg, którego zresztą przypadkowo
spotkałem pod Alliance Française, wystarczył mi zupełnie i zerwałem z
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nim kontakt, Zygmunt Hertz dzwonił w sprawie książek i na tym koniec
(nawet nie mam jego telefonu), Pawła [Hertza] nie szukam, bo po co etc.
Po paru dniach (dwóch czy trzech, zdaje się) wytrącenia z równowagi
przez mieszkanie etc. wróciłem do mojego dawnego rytmu: szkoła 845 do
1030, potem spacer piechotą do biblioteki z bananem w teczce na drugie
śniadanie, a w bibliotece zwykła nasiadówka do południa, Nie jest to takie
proste, to co robię w bibliotece. Postanowiłem nauczyć się współczesnej
filozofii. Muszę do tego przedrzeć się przez tekst, który mnie zawsze
nudził i męczył (nie mam, wbrew pozorom, zdolności do myślenia
abstrakcyjnego), pokonując przy tym trudność dodatkową — tj. język.
Chwilami dostaję kręćka, zwłaszcza że to trwa obłędnie powoli.
[...] Moja głowa zresztą jest g... warta: ciężko myślę i, co najgorsze,
wszystko zapominam. Na drugi dzień już nie pamiętam, co czytałem. Być
może pochodzi to stąd, że o tym wszystkim nie myślę, że zaprzątam sobie
głowę wciąż jakimiś głupstwami. Jestem niesłychanie podatny na
wszystkie obsesje. Jak przez pewien czas opanował mnie Lumumba, tak
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teraz Goldenberg. Wciąż w jakimś idiotyzmie upatruję źródło katastrofy,
albo doszukuję się tam właśnie problemu, gdzie go nie ma. W gruncie
rzeczy, nie powinno się mnie nigdy zostawiać bez opieki.
Nie chodzę właściwie nigdzie. Kina mnie już znudziły. Kiedyś
poszedłem na film amerykański Kiedy śmiech był królem i wyszedłem
chory ze śmiechu. Była to składanka niemych fars z Charlie Chaplinem,
Busterem, Flipem i Flapem, i innymi słynnymi komikami z lat
dwudziestych, których nigdy nie oglądaliśmy. Ależ to była zabawa, to
pierwsze nieme kino, kiedy ludzie dostali do ręki tę magię ruchu! Pan
Hulot1 jest zaledwie bladym odbiciem tamtych cudownych, poetyckich i
bardzo jarmarcznych (i przez to tak świetnych) kawałków. Poza tym nie
chce mi się chodzić — zrażają mnie wielkie plakaty z nagimi dziewicami.
Tak tutaj, jak wiesz, reklamuje się nawet dobre filmy — tak że nigdy nie
wiadomo, co właściwie w trawie piszczy... W dodatku śpi jeszcze prasa
literacka, nie ukazują się recenzje.
Ale już zaczyna się życie. W ciągu dwóch ostatnich dni sierpnia
wróciły do Paryża ok. 3 miliony ludzi i ileś tam tysięcy samochodów.
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Nagle zrobiło się ciasno, hałaśliwie nie do wytrzymania. Nagle
zrozumiałem, co to był ten sierpniowy cichy Paryż. Pojawiły się dzieci na
skwerach — przedtem ani na lekarstwo. Nie wiedziałem, czego mi brakuje:
właśnie dzieci, krzyku, wózków. Ze zdumieniem zobaczyłem dzisiaj na
skwerze przed biblioteką chłopców stawiających zamki z piasku: przez
cały sierpień na tym skwerze Louvois z wielką fontanną nie pojawiło się
ani jedno dziecko. Ale ze skweru nie można teraz przejść do biblioteki, bo
samochody prują jak wściekłe, a przedtem przechodziło się spacerkiem.
Zaczęły grać już niektóre teatry, ale nie ma nic ciekawego. Wciąż ten
nieśmiertelny Ionesco w teatrze “Huchette'', dwie sztuki Anouilha, może
trzeba się będzie w końcu wybrać. Chociaż siedzieć na jakiejś paplaninie?
Bardzo chciałbym usłyszeć albo zobaczyć coś rzeczywiście bardzo
ładnego.

* Czyściec, 4 IX 1960
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Dzisiaj niedziela. Rano wysłałem list napisany wczoraj wieczorem,
piszę znowu, żeby opowiedzieć, co się dzisiaj działo.
Otóż nic się nie działo. Rano spałem trochę dłużej, do 830. Hałas mnie
już tak nie dręczy, tylko trzeba okno zamykać. I tak zimno i wstrętnie jest
późną jesienią. Potem nie mogłem się z tej mojej komórki wygrzebać. Ma
ona tę dobrą stronę, że wszystko można w niej zrobić, nie ruszając się z
miejsca: zapalić światło, otworzyć szafę, sięgnąć pod poduszkę. Kiedy się
wygrzebałem, pojechałem do Louvre’u, co jest o tyle śmieszne, że po raz
pierwszy, i o tyle wzruszające, że po raz pierwszy od trzech lat, od naszych
wspólnych tam wypraw. Tłok okropny, bo to dzisiaj darmocha. Głupie
gęby turystów oglądających wszystko z bliska i wlepiających wciąż oczy w
jakieś objaśnienia. I pomimo wszystko, pomimo ten cały tłum i rozgwar,
pomimo że ja sam jestem zasadniczo przeciw wszystkiemu, że nic nie
przyjmuję i wszystkim gardzę, pomimo śmierdzącego hotelu, deszczu,
ugniatających butów, kataru, pomimo Goldenberga i Lumumby, poczułem
coś, zrozumiałem coś, zobaczyłem coś — i to jest cała tajemnica tych
zasmarowanych płócien, które tam wiszą. Przeszedłem obojętnie obok Fra
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Angelica, który mi się wydał pomadkowy, obok Giotta, który mnie
zirytował tą mieszaniną burości i pozłotki, minąłem bez wrażenia jeszcze
pięćdziesiąt metrów arcydzieł (przystając tylko przed naszą cudowną Białą
Madonną Baldovinettiego, tą która wisi nad łóżeczkiem Andrzejka) i
stanąłem jak wryty przed świętym Sebastianem Perugina: tym nagim
efebem o twarzy uniesionej w górę; ni to mężczyzna, ni to kobieta, ciało
bez mięśni i żył, bez włosów i zmarszczek, ciało, które się nie poci ani nie
krwawi (kilka kropelek krwi jak dla ozdoby, i te strzałki rozmieszczone tu i
ówdzie kokieteryjnie), całe ciało w słońcu, całe ze światła, ciało anioła.
Potem znów nic, aż nagle nowy szok: śmierć Matki Boskiej Caravaggia.
Powinnaś to pamiętać: apostołowie już bardzo starzy, łysi, pomarszczeni,
pochyleni nad marami, gdzie leży postać tak bardzo ludzka, tak bardzo
martwa. I ten kontrast młodej postaci wyciągniętej na deskach ze starcami,
którzy ją opłakują. Na pierwszym planie jakaś dziewczyna, pochylona,
szlocha i jest tak rozpaczliwa, tak bliska w tym swoim skuleniu, że
poczułem wzruszenie, jakiego normalnie nie doznaje się przed obrazami.
Pamiętam, że ten sam obraz przeżywałem tak samo trzy lata temu.
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Trochę pozmieniali. Dodali niezbyt ciekawych Francuzów, ale za to
jest nowy José de Ribera (pamiętasz tego bosego, wyszczerzonego karła?):
jest to hołd pasterzy. Scena jest dość konwencjonalna, za to na pierwszym
planie stoi ogromny pastuch, bosy, okryty skórą, i taki straszny, taki
chłopski, aż śmierdzi. A u stóp leży spętany baran i on jest prawdziwym
bohaterem tego obrazu; ile w nim bólu, strachu, męki.
Poza tym niewiele zmian. Oczywiście, zanim doszedłem do tych
bocznych gabinetów, zamknęli, bo obiad, i nie zdążyłem już zajrzeć do
naszej koronkarki Vermeéra. Z Rembrandta znów ten anioł ukryty za św.
Mateuszem, a dalej nowe “odkrycie'': malarze weneckiej szkoły z końca
XVIII wieku: Guardi i Tiepolo. Toż to prawie impresjoniści: znali światło,
błękit prześwietlony słońcem, migotanie wody, mgiełkę i tę podstawową
prawdę malarstwa, że barwa zależy od światła, nie od gatunku materii
(dlatego Wyczółkowski namalował świeżo zoraną ziemię we wszystkich
barwach tęczy).
Zgłodniawszy do nieprzytomności (to moje nieszczęście: kiedy jestem
głodny, tracę głowę, czuję się jak zatruty), pojechałem do Alliance na
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obiad. Przeczuwałem, że będzie “poulet roti'' i instynkt mnie nie zawiódł.
Potem lunął deszcz. Powlokłem się do celi. Czułem senność (druga
osobliwość mego organizmu), więc zaszarpałem klamką naszego bistra.
Nasz hotel ma także bistro, które prowadzi ta sama gospodyni. Było
zamknięte, ale patronka wpuściła mnie i zrobiła kawę. Pogawędziłem z nią
trochę, wypytując o biografię. To Szwajcarka. Zdziwiłem się: trochę za
brudna. Ale z włoskiej Szwajcarii i to mi dużo wyjaśniło. Znalazłem
zresztą na ścianie szwajcarski zegar z szarotkami i góralem tańczącym na
końcu wahadła. Uruchomiła go, i tak siedzieliśmy, zegar tykał, góral się
huśtał, deszcz padał, baba myślała o swoich Alpach, ja o Giewoncie, na
który macie szczęście teraz patrzeć, i o Was.
Polazłem na górę, wywlokłem maszynę i zacząłem pisać. Pisałem trzy
godziny, może coś z tego będzie (felieton jutro). A potem napisałem list. I
znowu poczułem głód. Wyjdę, wrzucę list do skrzynki, zjem kolację w
Alliance (instynkt szepcze mi, że będzie szynka), wrócę, poczytam, może
popiszę i będzie po niedzieli. Przyznasz, że niewiele się ona różni od
niedzieli samotnego oficera odbywającego służbę wojskową w
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nadgranicznym garnizonie. Np. w Brodach. Co prawda, w Brodach nie ma
Louvre’u.
* Ulica, 9 IX 1960
Zadzwoniłem był wczoraj do pana Ochęduszki, aleć on na urlopie.
Więcem z panem radcą Żuławskim wszedł w kontakt i dzisiaj — jak
powiada Gombrowicz — do nóg mu (Mu) padłem. Bardzo był dla mnie
łaskawy, rozmową częstował i papierosami, myśli mi swych użyczył,
odejść nie pozwalał. Właściwie to zupełnie miły człowiek, choć ma trochę
w głowie przewrócone. Przekazał mnie zaraz swojej sekretarce p. Klimek,
aby mi potrzebne papiery do teatrów i muzeów przygotowała. A pani
Klimek okazała się znajomą z MSZ, która u mnie kiedyś artykuły
zamawiała i w ogóle jest tzw. wielbicielką pióra. Osoba to moc (jak mówi
di Sarra) zwariowana, która tyż mnie rozmową bawiła, dawała adresy
hoteli “tanich'', za 700–800 franków. Ja oczywiście nie przyznaję się, za ile
mieszkam, i Ty też nikomu nie mów, bo mi wstydno. Dała mi adres tego
hotelu PAN i chyba jednak tam pójdę, choć tam wcale nie za darmo i wcale
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nie najtaniej. Zrobię to jednak, bo się u mnie w ogóle z robotą rozłożyć nie
można. W sumie byli dla mnie bardzo, bardzo mili, pokazali mi moje
artykuły w gazetach, co mnie upewniło, że świat po moim wyjeździe
istnieje nadal. Bardzo mnie ta wizyta ubawiła i w sensie ludzkim
pokrzepiła: państwo i jego urzędy są mimo wszystko ostoją człowieka w
jego metafizycznej samotności.
Teraz siedzę na avenue Bosquet. Za chwilę otworzą kino, gdzie
pokazuje się bezpośrednio z Rzymu olimpiadę. Po raz pierwszy w świecie i
tylko tutaj zastosowano transmisję telewizyjną do kina. Chcę to koniecznie
zobaczyć, tym bardziej że dzisiaj ważą się losy dwóch polskich medali w
oszczepie i w biegu na 10 km. Z powodu ambasady, która zajęła mi
przedpołudnie, i olimpiady dałem sobie na dziś urlop od biblioteki. Rano
oczywiście byłem w szkole, z której jestem teraz bardzo zadowolony. W
świetle tego, co teraz mam, sierpień z tą starą panią Zenienko wydaje mi
się stracony.
Wczoraj dostałem “Twórczość'' z moim artykułem o Brezie1. To niezły
artykuł. Przed wyjazdem do Paryża byłem nawet zupełnie zdolny. I co się
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teraz ze mnie zrobiło?
Teraz dopiero chyba obudziło się we mnie uczucie ojcowskie, bo — jak
nigdy — tęsknię za Małym. Uściskaj go mocno. Wasz O.
PS. Powiedz Małemu, że jego drewniana maszyna zawsze jest przede mną,
a w kieszeni noszę cukierka, którego mi dał przed odjazdem.
PS. A książki, które czytam, zakładam Twoim zakopiańskim zdjęciem (na
leżaku), kiedy wieczorem przed zaśnięciem otwieram książkę, Ty,
uśmiechnięta, wypadasz mi na kolana...
* W bibliotece, 12 IX 1960
Dostałem od Ciebie dziś kartkę z nietrzeźwymi dopiskami. Dziękuję!
To bardzo miłe, że pijąc poczciwą polską wódkę, rodacy pamiętają o
wygnańcu skazanym na 9 miesięcy szampana. Muszę do nich napisać.
Pisałaś mi kiedyś, żebym koniecznie zmienił mieszkanie, że trzeba z
ochotą wracać do pokoju, gdy się jest samym (czy sam — nie wiem, dzięki
szkole mam obsesję błędów gramatycznych nawet we własnym języku).
Wszystko to święta prawda. Pokój może nie jest taką najokropniejszą norą,
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bo ma okno. Jest w naszym hotelu sporo pokoi bez okien na piętrze.
Niektóre mają maleńkie okienka na wewnętrzne schody, ciemne i strome
jak drabina, inne zaś nie mają w ogóle nic — tylko drzwi i cztery ściany. Z
tych pokoi śmierdzi najbardziej. Ponieważ nie widziałem nigdy, aby ktoś z
nich wychodził, przypuszczam, że leżą tam rozkładające się ciała starców,
których nie ma kto po śmierci wykupić z hotelu. Może zalegali z
rachunkiem. Na tle tego uważam więc swój jasny pokoik z widokiem na
zakład pogrzebowy (“Pompes funebres'') za rodzaj luksusowego buduaru.
Wobec tego pojechałem dziś do stacji PAN-u. Nie zastałem tego pana,
który rozdziela pokoje, ulica i dom zrobiły na mnie odpychające wrażenie,
straciłem dwie godziny czasu i energię na pół dnia (upał!). Wielkie
domostwo, podobne do Sławkowskiej 171, z takimi Lepszymi i
Tyrowiczami w dzielnicy pozbawionej wszelkiego “szarmu'', daleko, bez
żadnych połączeń z dzielnicami, które mnie interesują. A ceny? Podobno
ok. 16000 miesięcznie... Gdzie łaska? Wniosek: siedzieć na razie na rue
Ripoche, gdzieś do końca października, zaoszczędzić trochę grosza, a na
zimę wynająć nawet za 700 franków, jeśli nic się nie trafi. Na razie zresztą
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trzyma mnie w tej dzielnicy Alliance.
Dobrze. Co dalej? Wczoraj na Champs Elysées zajechał karawan
(czarny autobus pogrzebowy) i wysiadło z niego 17 wesołych Rosjan. Byli
to uczeni radzieccy, którzy wracali z N. Yorku z konferencji
astronautycznej. Chcieli zwiedzić Paryż, ale w drodze z lotniska popsuł się
autokar AIR FRANCE i uczeni zatrzymali karawan. Nie bardzo zresztą
orientowali się, czym jadą, i dziwili się, czemu ludzie zdejmują kapelusze.
17 Rosjan w karawanie... Może to coś znaczy?

* Paryż, 18 IX 1960
Mówisz mi często, że jestem sentymentalny, więc nie chcę wypisywać
rozmaitych głupstw, które śmiesznie wyglądają utrwalone na papierze. Nie
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wiem dosłownie, jak Ci przekazać to wszystko, co dla Ciebie czuję, kiedy
się po tej Sodomie plączę i kiedy jesteś przy mnie jak cień widzialna i jak
cień nieuchwytna, mówię do Ciebie i prawie dziwię się, że nie
odpowiadasz, prawie gniewam się, że milczysz. Tęsknota jest podobna do
snu, stwarza fikcyjny świat, w którym panują jakieś inne prawa: coś jest i
nie jest zarazem, obecne i nieobecne. Wyławiam Cię z głosów i twarzy
obcych ludzi, z obrazów i miejsc, rodzisz się w ruchu mojej własnej ręki,
spod przymkniętych powiek. Nigdy w życiu nie tęskniłem naprawdę, chyba
za umarłymi. Ty byłaś zawsze blisko. Minęło sześć tygodni, jak
rozstaliśmy się, nigdy nie byliśmy tak długo rozłączeni, właśnie sześć
tygodni najdłużej.
Mówiłaś przed wyjazdem, że ten mój wyjazd będzie próbą naszego
małżeństwa. Nasze małżeństwo zniesie tę próbę doskonale, ja gorzej. Mam
chwile, kiedy czuję się jak kłębek nerwów, którym bawi się złośliwy kot —
tak jak to koty lubią tarmosić kłębki nici. Kotem jest Paryż, świat i w ogóle
“to wszystko''.
Twoja fotografia wypada zawsze z otwartej książki, Twój ostatni list
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noszę zawsze przy sobie — kiedy włożę rękę do kieszeni, czuję gładką
powierzchnię papieru, i to jest jak muśnięcie dłoni.
Pisałem Ci wczoraj (list pisany na rogu boulevard St. Michel w
kawiarni podczas ulewnego deszczu, który pryskał na papier — noszę
zawsze przy sobie papier listowy, żeby pisać do Ciebie w jakimś wolnym
momencie), otóż pisałem Ci, że po klęsce piątkowej u pp. Valiere cały czas
poświęciłem na szukanie hotelu. Mimo wszystko pozostawanie tutaj jest
niemożliwe, ze zbyt wielkim wstrętem tu wracam i nie mogę się zdobyć na
to, aby zostać tu przez cały dzień i pracować. Tracę więc więcej czasu i
energii niż warte zaoszczędzone w ten sposób pieniądze. Wczoraj, jak już
wiesz, nic z tego nie wyszło. Po napisaniu listu poszedłem więc do kina na
ósmą. Widziałem prześliczny film, który nigdy w Polsce pewnie nie będzie
grany, chociaż w zeszłym roku był wysoko nagrodzony na którymś z
festiwali: Zielone pastwiska (Les verts paturages)1. Film, o ile się nie
mylę, nakręcony przez zespół amerykańskich Murzynów, przedstawia
dzieje biblijne, tak jak sobie je wyobrazić mogą Murzyni. Stary, siwy
Murzyn w surducie, jaki noszą pastorzy, jest Panem Bogiem, piękny
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Murzyn w białej sukni i z papierowymi skrzydłami jest archaniołem
Gabrielem, raj jest ślicznym ogrodem zawieszonym w chmurach, gdzie
przechadzają się tłumy skrzydlatych Murzynów, którzy codziennie dostają
smażoną rybę i palą cygara za sto centów. Murzynami są Adam i Ewa.
Wcale zresztą nie są nadzy; Adam rodzi się w długich spodniach, Ewa w
kraciastej, perkalowej sukience. Noe jest biednym pastorem w murzyńskiej
wiosce, chodzi we fraku i podartym cylindrze i targuje się z Panem
Bogiem: za każdą parę zwierząt chce wziąć do arki baryłkę whisky — Pan
Bóg zgadza się tylko na jedną. Murzynami są wszyscy żydowscy prorocy:
Mojżesz i Aaron. Faraon także, a egipscy żołnierze noszą papierowe czaka
napoleońskie i mnóstwo orderów. W Babilonie przed Baltazarem tańczy
się boogie-woogie jak w kabaretach Nowego Orleanu, a do Filistynów
strzela się z karabinów. Pan Bóg pracuje przy biurku, z którego ścierają
proch stare Murzynki w kraciastych pokrowcach na skrzydła. Kiedy chce
mówić do ludzi, wychyla się przez okno i krzyczy. [...]
Wróciłem do hotelu, gdzie wywołałem niechcący awanturę. Wstąpiłem
do naszego bistra na kieliszek wina. Tu zawsze można zastać podpite
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towarzystwo najbliższych sąsiadów. Przysiadł się do mnie podpity gruby
robotnik i dowiedziawszy się, że jestem Polakiem, zażądał, abym mu
wyjaśnił sytuację Polski “au point de vue international, social,
economique, politique et culturel''... Tylko tyle. (To cała Francja w tym
wyliczeniu i w tym “point de vue'' — punkcie widzenia). Coś mu zacząłem
klarować, ale w tym momencie wmieszał się jakiś typ z bródką, który
zaczął do mnie mówić “camarade'', na co grubas wybuchnął przeraźliwym
rykiem, wymyślając temu z bródką od komunistów w imię
“republikanizmu''. Wymknąłem się czym prędzej, mimo protestów
brodacza. Ryki trwały do północy. Patronka wywaliła ich na ulicę i tam
jeszcze skakali sobie do oczu, przy czym imię naszej ojczyzny powtarzało
się dość często. Rano pytałem, kto był zacz ów z bródką. Nikt go nie znał,
nawet grubas, który jest stałym bywalcem bistra i wielkim poczciwcem.
Cóż to za politykierzy ci Francuzi! A w dodatku mają szalenie słabe głowy.
[...] Potem przyszła mi do głowy idea. Nie ma takiej sytuacji, w której
nie pomógłby Polakowi sprytny, uczynny Żyd. Mam tu jednego: właściciel
tego hotelu, gdzie mieszkała Hania Stankówna, “przyjaciel'' Ziemka
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[Fedeckiego]. Poszedłem — może znajdzie coś u siebie (ale on raczej
drogi, koło tysiąca), albo niech coś wyszpera. Nie zastałem go. Będzie
wieczorem. Poszedłem na piwo pomyśleć. Posiedziałem na bulwar St.
Michel w tzw. “Select Latin'' (tam gdzie był Dupont), po czym zerwałem
się i znowu ruszyłem na poszukiwanie. Zajrzałem do hotelu “Monsieur le
Prince'' (obok naszego), będzie może pokój dopiero w listopadzie. Nic.
Poszedłem ulicą Casimir Delavigne w stronę ThéaQtre Odéon. Zobaczyłem
nazwę “Hotel St. Sulpice'' i coś mi się przypomniało: mieszkała tam ta
znajoma Frybesa, dla której miałem kiedyś coś zawieźć, czy coś takiego.
Wszedłem na los szczęścia. Hotel czysty, ładny, miła patronka. Tak, tu
mieszkała ta pani przez trzy lata i jest pokój. Woda bieżąca ciepła-zimna,
centralne ogrzewanie, telefon, wszystko co potrzeba, 680 franków
dziennie. Na razie zajęty, będzie wolny za kilka dni, jutro rano mogę
obejrzeć i ewentualnie zadatkować. Jestem zdecydowany brać. Wiem, jaka
jest sytuacja, wiem już, co ofiarowują za 600 franków, wiem także, co to
znaczy taka taniocha jak moja obecna. Biorę: punkt jest wspaniały, muszę
pamiętać o tym, że od października będę miał dwa razy dziennie zajęcia na
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Sorbonie, która jest tuż-tuż. Wezmę ten pokój, niech się dzieje co chce,
oszczędzę inaczej na auto. I kiedy sobie tak powiedziałem, poczułem się
tak szczęśliwy, że miałem ochotę tańczyć i śpiewać na ulicy Monsieur le
Prince. Pojechałem czym prędzej do siebie na rozpaczliwą ulicę Maurice
Ripoche, pojechałem pisać list. I napisałem. I — jak powiada Norwid —
“zagrałem i jeszcze mi smutniej''. W każdym razie jest nadzieja, że jeszcze
w tym tygodniu będę mieszkał jak człowiek, co mi daj czarny, murzyński
Boże, amen.
* Paryż, 23 IX 1960
Co dzień rano, po szkole, chodzę teraz na rue Ripoche po pocztę.
Dzisiaj znalazłem “Nową Kulturę'' z artykułami Alicji Lisieckiej, moje dwa
wycinki i — co najważniejsze — długo oczekiwane zdjęcia. Są przede mną
poprzypinane szpilkami do ściany. Wciąż im się przyglądam i — nie wiem
dlaczego — wydajecie mi się oboje smutni, poważni, mizerni. Robi mi się
jakoś ogromnie przykro. Mówię do Was: uśmiechnijcie się, mordki moje,
ale Wy nie chcecie i wtedy mi się wydaje, że ja jestem winien, że zabrałem
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Wam rok spokoju, zdrowia, pogody, której nam nigdy w domu nie
brakowało. Zdjęcia zresztą bardzo dobre, tylko Ty w cieniu, przecięta jakąś
smugą. Bardzo Wam dziękuję za nie. Czy to są zdjęcia robione jeszcze za
mojej obecności, wtedy kiedy Andrzej zepsuł pistolet? Chyba nie, prawda?
Za wycinki też dziękuję, dawno nie widziałem swego nazwiska w
druku i chwilami wydaje mi się, że wszystko co tu piszę, gdzieś ginie. [...]
Prawdę powiedziawszy, to się trochę gubię. O ile wiedziałem na
początku, co mam robić, to teraz “im głębiej w las, tym więcej drzew'' i
zaczynam błądzić. Dręczę się urojonymi planami, systemami, zamiast
czytać to, na co mam ochotę. Z drugiej strony ten szantaż “korzystania''.
Wszyscy mi mówią, że trzeba korzystać, że to “ostatnia szansa'', że oni
gdyby mieli, toby wiedzieli etc. Tylko pan Czesław mi powiedział tak, jak
Ci napisałem: “A ja bym spał''.
* Sobota, 1 X 1960
Gdybym chciał czytać porządnie, czytałbym z szybkością 20 stron na
dzień. Tzn. że przeczytałbym jedną książkę na miesiąc. Tzn. 6–8 za cały
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pobyt. Dużo, prawda? Pozostaje inne wyjście: ślizgać się po powierzchni,
czego nie znoszę. Albo: czytać urywkami. Albo — i to jest
najrozsądniejsze — sięgnąć po rzeczy łatwiejsze. Co to znaczy łatwiejsze?
To znaczy literatura. A więc to, od czego chciałem właśnie uciec w stronę
filozofii, eseju, estetyki. Na to jest odpowiedź: wszystko jedno, co czytasz,
byleś czytał w ogóle. To prawda, ale w takim razie jedynym realnym
skutkiem pobytu będzie francuszczyzna, z czym się nie mogę pogodzić.
Jest to naturalnie pewien błąd w rozumowaniu: chciałbym zbyt wiele spraw
sobie tutaj załatwić. I język, i luki w wykształceniu, i pisać. Tak nie można.
To się nie da. [...]
Nie wypłacono mi jeszcze stypendium i jestem w lekkich tarapatach,
tym bardziej że wczoraj już musiałem sobie kupić buty — czeskie
przemokły i rozlazły się jak stara szmata, kupiłem sobie więc śliczne,
czarne buciki o włoskim fasonie, ze szpicem tak ostrym, że gdybym kopnął
w d..., tobym wbił jak na pal, i zabił. Kosztowało to 1995 franków i jest to
najniższa cena w Paryżu, za co ręczę, bo studiowałem ten problem przez 60
dni pobytu. Chodzić w nich nie można, ale jak się postawi pod ścianą, to
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bardzo ładnie wyglądają. Trochę przesadzam.
* 9 X 1960
Niedziela, deszcz, ciemno, zimno, jak wtedy w listopadzie, kiedyśmy
już Boga prosili, żeby być w domu. Tylko wieczory i noce są piękne,
ciepłe, księżycowe, aż się nie chce iść do domu. W piątek po teatrze
(pisałem Ci, że byłem na Elektrze Giraudoux) poszedłem w Paryż i do
pierwszej chodziłem w okolicach Opery, Madelaine, zapuściłem się aż w
okolice Gare St. Lazare. Było pusto jak w Warszawie, ciemno jak w
Krakowie, z bram i barów proponowano mi usługi erotyczne, zajeżdżały
mi drogę samochody i przez szybki kiwano do mnie zachęcająco. Cały czas
miałem wrażenie, że statystuję w filmie. Wczoraj wieczór spotkałem się z
Marcinem Czerwińskim, który, jak Ci wiadomo, jest socjologiem.
Opowiadałem mu o tym, strasznie się zapalił, więc pojechaliśmy na
Pigalle. Wydawało mi się tam wszystko dziwnie uboższe i smutniejsze niż
trzy lata temu. Najbardziej zadziwiła mnie strzelnica, w której strzela się z
pistoletów automatycznych. Figurki stoją rzędami w sadzawce, kulki
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rozpryskują wodę, strzela się krótkimi seriami, figurki kładą się rzędami w
wodę. A wzdłuż bulwarów włóczą się spadochroniarze w czerwonych
beretach, których nagle spora ilość zjawiła się w Paryżu, jak zwykle, kiedy
coś wisi w powietrzu. W bramach stali portierzy i proponowali nam
poufnie najróżniejsze atrakcje: filmy, seanse perwersyjne etc. Marcin
chciał po prostu siusiu i gorączkowo szukał tej najprostszej męskiej
przyjemności. A mnie się chciało pić, piwko było moim największym
pożądaniem. Wobec tego weszliśmy do baru. Była to nora zupełnie ciemna,
z wysokim kontuarem, przy którym siedziało kilku mężczyzn w
płaszczach. Poprosiliśmy o to piwko i toaletę. Otrzymaliśmy wszystko.
Potem coś zagrało: był to zwykły patefon, w jakimś kącie sali zapaliło się
światło, ktoś wyszedł i długo się rozbierał. Mówię ktoś, bo rzecz tak była
urządzona, aby ci od piwka przy barze nic nie mogli zobaczyć, byłoby im
za tanio i za dobrze. Za to koło nas zjawiły się panie o prezencji
konduktorek autobusowych przyodzianych na sylwestra i przez nasze
ramiona prosiły barmana o szklankę wody. Niby że im się pić chce i że to
właściwie przydałoby się piwko na nasz koszt. Wobec tego zajęliśmy się z
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Marcinem uogólnieniami socjologicznymi, których dokonawszy,
opuściliśmy lokalik. Zdumiony portier zaproponował nam z szacunkiem
znów coś z perwersji, ale my, znużeni starsi panowie, podążyliśmy do
metra. Wysiedliśmy na St. Germain uradowani, że nareszcie będzie można
spokojnie napić się piwa. Marcin mi przysięgał, że mu to wystarczy za cały
Paryż. Posiedzieliśmy do pierwszej, było coraz ładniej i coraz cieplej.
Punkt o pierwszej z ciemności wyłonił się Pawełek Hertz, wygolony,
śliczny, łobuzerkowaty, podniecony. Przypomniałem sobie, że to sobota.
Pogadaliśmy, oczywiście o cenach, po czym ja powlokłem się do hotelu,
Marcin też do hotelu, Pawełek natomiast ulotnił się w kierunku
nieokreślonym. Tak zakończyła się nasza noc rozpusty.
[...] Dziś rano poszedłem znów do kościoła. Weszło to już u mnie w
nawyk, bardzo formalny i bardzo “spektakularny'', by tak rzec, w każdym
razie muszę iść i cieszę się na to, że pójdę. Pisałem Ci kiedyś o
niezwykłym nastroju tutejszych mszy niedzielnych, podczas których
stwarza się przy pomocy szeregu zewnętrznych, dość teatralnych środków
atmosferę i poczucie gminy. Wszyscy są zaangażowani w mszę. Razem się
190

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

recytuje z księdzem, śpiewa się chórem gregoriańskie wersety, ochotnicy
spośród publiczności zbierają ofiary do koszyczków, które potem
uroczyście składają przed ołtarzem. Zeszłej niedzieli byłem w kościele St.
Severin, gdzie lekcję czyta dziecko, chłopczyk o cudownym, czystym
głosie, inny wylicza intencje zbiorowej modlitwy za zmarłych. Msze
paryskie są najpiękniejszymi spektaklami, jakie dotąd widziałem. Kościoły
zawsze pełne i zawsze ten ogromny tłum do komunii. Mimo to procent
praktykujących jest stosunkowo niewielki: na terenie paryskiej diecezji
(Paryż i Wersal), liczącej 8 milionów mieszkańców, zaledwie 700 tysięcy.
Z tym że Francuz, gdy praktykuje, to całą duszą. Stąd ta gorąca atmosfera
gminy, wspólnoty, organizacji.
Potem obiad jak zwykle u Greka: Brandysowie, Joanna Guze, Marcin
Czerwiński. Po obiedzie pogawędka przy kawie. Te rozmowy tutejsze są
ciekawsze niż w Warszawie. Wszyscy jakoś żyjemy tutejszymi
wydarzeniami, które prowokują mnóstwo sprzecznych sądów. Czy rację
mieli ci intelektualiści, którzy ogłosili apel przyznający Francuzom prawo
do dezercji? Czy rację miał Sartre, twierdząc, że obowiązkiem każdego
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Francuza jest współpraca z powstaniem algierskim1 (jest to postawa
dekabrystów wobec powstania listopadowego). My z Pawłem [Hertzem],
jako konserwatyści, jesteśmy przeciw, Brandys za, kłócimy się i to jest
rzeczywiście temat. W ogóle tu jest temperatura życia politycznego:
wszędzie w prasie czyta się wspaniałe teksty, jak zwykle w momentach
podniecenia, zagrożenia, w momentach kiedy ludziom rzeczywiście o coś
chodzi. Artykuły w “Mondzie'' i “Expressie'', przemówienia de Gaulle’a,
Mendčs-France’a, manifesty intelektualistów, komentarze dziennikarzy,
felietony redakcyjne — wszystko to pulsuje aż do lęku, pasji, rozpaczy,
jadu. Najpiękniejsze są dzienniki Mauriaca w “Expressie''. Mauriac wbrew
wszystkim, którzy odwracają się od de Gaulle’a, zaciął się w wierności do
niego, żarliwie mówi o jego samotności i starości (“starcy mają rację
przeciwko wszystkim'') i jednocześnie w sposób rozdzierający błaga go,
aby nie zawiódł resztek nadziei, jakie w nim Francja pokłada. Wszystko to
jest coś bardzo wielkiego i prawdziwego, i jestem szczęśliwy, że mogę
patrzeć na Francję w chwilach, kiedy — zagrożona — okazuje to, co ma
najlepszego.
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[...] Dziś wieczorem (wczesnym) idę na koncert. Dyryguje znakomity
dyrygent światowej sławy o bardzo francuskim nazwisku i imieniu: Igor
Markevitch, i gra skrzypek Izaak Stern. Będę więc między swymi. [...]
Taka nasza wygnańcza niedziela. Jutro lecę załatwiać bilety i dalej
pracować. Muszę znów parę dni oderwać się od rodaków. Bardzo mili,
zwłaszcza Twój Kazio, ale szkoda czasu. Staram się dołączyć do nich tylko
w soboty i niedziele. Bo smutno i głupio. Leje strumieniami. Moje dzieci
patrzą ze ściany pochmurnie, jakby z wyrzutem. Co teraz robią? Jest 1640,
tzn. u Was 1740. Całuję mocno te moje dzieci. Wasz najdroższy Ojciec.
* Paryż, 15 X 1960, sobota
Przez cały tydzień prawie nie miałem od Ciebie listu, dziś w sobotę też
nie, ale nie mam pretensji, bo to pierwsze dni w War- szawie, musisz się
urządzić. Ale mi smutno. Posyłam Ci felieton; coś ja, zdaje się, zgubiłem
rytm, zmylił mnie ten felieton, który nie został wydrukowany. Chciałbym,
żebyś mi napisała, jak one tam przychodzą. Widziałem się dziś z
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Gottesmanem, pytałem o te felietony, twierdzi, że dobre, widzę, że jest z
nich raczej zadowolony, w “Nowej Kulturze'' czytałem notatkę cierpką, ale
przychylną1. Napisz, co sądzisz o tych, co teraz posyłam. Przyznam, że
zaczynają mnie bawić, tzn. przestałem je traktować jak chałturę.
Z Gottesmanem spotkałem się dzisiaj przed południem w kawiarni,
jestem z nim umówiony na wieczór, bo on czuje się samotny i chce, żebym
z nim poszedł do kina. Jutro, jeżeli będzie miejsce w samochodzie, pojadę
z nim, z Ochęduszką i Marcinem Czerwińskim gdzieś za Paryż, jeszcze nie
wiem dokąd.
[...] Moja aktywność ostatnio spadła. Mam po prostu dni lub chwile,
kiedy nie jestem w stanie wziąć do ręki książki francuskiej. Bardzo mnie
ten język męczy, zwłaszcza że mam ambicje czytania rzeczy trudnych.
Może to błąd? Trzeba czytać może wpierw rzeczy łatwiejsze? Może, ale te
znów nie są mi do niczego potrzebne. Ostatnio czytam świetną książkę
pisarza pochodzenia rumuńskiego Ciorana (Sjoran), o której napiszę do
“Twórczości''2, bo Simone Weil, o której początkowo chciałem, wymaga
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jeszcze przygotowania.
[...] Do teatrów nie mogę się dostać. Co pójdę z tym moim papierkiem,
to mnie odsyłają do administracji albo każą przyjść później. Ale nie
ustępuję. Tyle że jak odpędzą od teatru, idę do kina. Chodzę do maleńkich
kin na stare filmy. Widziałem cudowny film niemy z roku 1928
Męczeństwo Świętej Joanny1. Wychodząc z kina wieczorem, natknąłem się
na zmarzniętego Puzynę, który w pustej, dalekiej uliczce czekał na
następny seans. Odziany w wielką skórzaną kurtę, którą mu ktoś pożyczył,
wydał mi się żałosny. Pogadaliśmy trochę — twierdzi, że czuje się bardzo
szczęśliwy. Przypuszczam, wreszcie ma spokój. Wczoraj byłem z Joanną
G.[uze] na tych słynnych Poziomkach Bergmana2. Jeśli to jeszcze gdzieś
grają w Warszawie, jeżeli możesz iść, to idź koniecznie, bo to bardzo
piękne, choć okropnie się zaczyna. Powiedz Piotrowskim, którzy mnie tak
za Bergmanem agitowali, że bardzo mi ich mistrz odpowiada. Zaraz polecę
na Siódmą pieczęć3, bo akurat grają. Dziś idziemy z Guciem
[Gottesmanem] na Ostatni brzeg4 — jakiś taki “mocny'' amerykański film.
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Natomiast nie chodzę na koncerty, tak jak to sobie obiecywałem: jest ich za
dużo naraz i są bardzo drogie.
Z rodakami spotykam się ciągle — mieszkamy w tej samej dzielnicy,
jadamy w tych samych restauracjach. [...]
Ale co mam robić? Muszę czasem tzw. gębę otworzyć. Innych ludzi nie
mam. Dzisiaj mi Gott.[esman] prawił długo, że powinienem chodzić do
nocnych knajp, żeby robić znajomości — tam najłatwiej. Na to to ja się
nigdy nie zdobędę, nie ze skąpstwa, jak twierdzi G.[ottesman], ale dlatego
po prostu, że tego nie cierpię. Zresztą, co za znajomości! “Na to trzeba
mieć coś z kurwy'' — powiedział mi dziś Marcin [Czerwiński]. Ano — jak
mówią Czesi. Jak przyjedziesz, to pochodzimy, zupełnie co innego, gdy
przychodzi się z kobietą. Do samotnego mężczyzny przyczepiają się nie
francuscy intelektualiści pragnący rozmowy, ale dziwki. Tak więc
wyglądają towarzyskie aspiracje rodaków w Paryżu — gdyby nie brak
miejsca, opowiedziałbym Ci zabawną przygodę prof. Porębskiego, który
postanowił także robić znajomości. Następnym razem.
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* Paryż, 31 X 1960
[...] Byłaś taka kochana, że zadzwoniłaś. Akurat tego dnia byłem w
Chartres — dostaliście pewnie moją kartkę stamtąd. Przyjechałem dopiero
po pierwszej w nocy, bo koncert był o dziewiątej, a to jednak 89 km od
Paryża. Bardzo to była dziwna impreza. Chciałbym Ci to szczegółowo
opisać, ale jakoś nie mam siły. Piszę ten list, zdjąwszy z maszyny
wypociny, nie chcę wypacać czego innego. W ogóle taki jakiś zwariowany
był cały ubiegły tydzień. Zaczęło się od tych rozruchów czwartkowych1.
Nasza prasa musiała trochę przesadzić, ale — prawdę mówiąc — była to
rzecz dość mocna. Właśnie wracałem do domu z biblioteki, kiedy się to
rozgrywało. Dostałem się w sam środek “kontrmanifestacji'', którą
urządzała skrajna prawica. Tłumy chłopaków pędziły bulwarem St.
Germain, wrzeszcząc “Algérie française'', a za nimi policjanci, waląc
pałkami gdzie popadnie. Musiałem i ja wziąć nogi za pas. Policjanci
zresztą ze szczególną satysfakcją okładali przechodniów, nie oszczędzając
absolutnie nikogo. Widziałem, jak uderzono studenta, który coś im
klarował: padł na twarz pod jednym ciosem, a policjanci spokojnie odeszli.
197

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Słyszałaś pewnie, że sprano trzech byłych ministrów. Razem było 98
rannych... Kiedy zobaczyłem, jak ten chłopak padł, przemknąłem czym
prędzej do hotelu i nawet zrezygnowałem z kolacji, bo bałem się wpadania
do okolicznych barów, gdzie poukrywało się sporo ludzi. A już na drugi
dzień wszystko było na swoim miejscu.
Na drugi dzień pojechałem właśnie do Chartres. Ciągle do tego
wracam, bo zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Siedziałem w bocznej
nawie, przycupnięty w tłumie, na jakimś klęczniku (miałem miejsce
stojące, bilety były bardzo drogie). Nie widziałem w ogóle estrady. Przede
mną był las kolumn, za mną las kolumn, sklepienie, kolumny, łuki
oświetlone bladym, ukrytym światłem. Miało się wrażenie, że łuki nie
kończą się nigdzie, nigdy, jeden wynika z drugiego. Muzyka odezwała się
nagle z daleka, z tak daleka, jak gdyby katedra była dwa razy większa niż
w rzeczywistości. I jedno, i drugie, i muzyka, i katedra, były takie, że coś
mi mówiło: to nieprawda, ani jedno, ani drugie takie być nie może. Istnieje
jakaś muzyka wewnętrzna, ta którą sobie wyobrażamy, i jakaś architektura,
którą nosimy w snach. Właśnie taka jest katedra w Chartres i taki jest
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Beethoven... Kiedy wyszedłem, padał deszcz. Katedra stoi na wysokim
wzniesieniu, nad miastem, wokoło jest równina. Wiatr pędził niskie
chmury, które czepiały się wieży katedry. Katedra w białym świetle, cała
biała, parowała jak kawał rozżarzonej stali wyjętej z pieca. Kiedy
odjeżdżałem pociągiem, świeciła w chmurach jak zjawa... Dziwne to było,
bardzo dziwne. Mam plan opowiadania na ten temat i chyba je napiszę, ale
muszę trochę poczytać o gotyku i średniowieczu.
Sobota bez wrażeń. Nie liczę Twojego telefonu, bo należał jeszcze do
piątku. Przyjechałem i zaraz mi powiedziała dyżurna pokojówka, że był
telefon i będzie. Czekałem jeszcze do drugiej, zasnąłem i zaraz było rano:
mówiłaś do mnie. Jedyna moja, kochana. Tak dobrze, że istnieją telefony i
fotografie.
Potem wykłady, nudne, bo deszcz. Po południu zjawił się Marcin
Czerwiński. Jakiś niespokojny, smutny, pokorny. Pogadałem z nim trochę,
umówiłem się na niedzielę. W niedzielę mi się przyznał, że miał jakiś
bardzo zły dzień, czuł się sam, rozpaczliwy, musiał do mnie zajść.
Spędziliśmy razem dwanaście godzin. Od popołudnia do późnej nocy. Po
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obiedzie u Greka pojechaliśmy na Montmartre, na górę. Było tam tak jak w
małym miasteczku w dzień odpustu. Bębniły chłopaczki przebrane w stroje
z czasów rewolucji, maszerowała rada municypalna w tradycyjnych
strojach, przygotowano jakiś festyn, w kościele biskup odprawiał mszę;
malarze na pl. du Tertre malowali obrazy na deszczu i sprzedawali je
głupawym Niemcom.
Siedzieliśmy w winiarni “Cadet de Gascogne'' przy kieliszku wina,
patrzyliśmy na to wszystko jak na film. Potem zjechaliśmy na dół.
Weszliśmy do baru, gdzie grali Murzyni, wypiliśmy piwo, obserwując
niedzielną publiczność: Murzynów, całe rodziny z dziećmi, starsze panie
podrygujące w rytm dzikiego jazzu. Potem weszliśmy do innego baru,
gdzie orkiestra rzępoliła stare walczyki, po czym siwy, podpity
konferansjer opowiadał stare dowcipy, przygadywał publiczności, plótł
świństwa, z których połowy nie zrozumiałem. Potem wróciliśmy do naszej
dzielnicy i poszliśmy na zupę i “pizzę'', to takie włoskie, gorące placki z
przedziwną mieszaniną — do włoskiej restauracji “Il teatro''. Podają młodzi
Włosi, którzy przy tym śpiewają, błaznują, rzucają w siebie talerzami,
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gonią się, wrzeszczą, kucharz wyskakuje z kuchni z rondlem i śpiewa
sopranem, itd. Posiedzieli, zjedli, wypili wina, poszli dalej. Zaprowadził
mnie Marcin do przedziwnego baru, gdzie spotykają się pederaści. Ciemna
salka zatłoczona jak tramwaj. Tłum czarno ubranych wygolonych,
pachnących, bardzo grzecznych panów rozmawia na stojąco. Nikt nie
siedzi przy stoliku. Ktoś pije piwo, ktoś whisky. Wchodzących ogląda się
bacznie: ciekawscy czy “swoi''. Poczułem na sobie te uważne spojrzenia,
taksujące, oceniające. Zrobiło mi się niedobrze z wściekłości i obrzydzenia,
litości i zaduchu perfum. Wywlokłem Marcina na ulicę — nie zabawiliśmy
ani trzech minut.
Połaziliśmy po ulicy, deszcz przestał padać. Było po dwunastej,
dochodziła pierwsza. Wysłuchałem zawiłej, krętej mowy Marcina, który
zwyczajnie skarżył się, że jest sam, że mi zazdrości domu, Ciebie, dziecka.
Było mi bardzo smutno. Pożegnaliśmy się serdecznie. [...]
* Paryż, 2 XI 1960
[...] Wtorek (Wszystkich

Świętych)
201

miałem

niespodziewanie

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

przyjemny. Pojechałem rano na cmentarz Pčre-Lachaise. Ślicznie położony
na stoku wzgórza, które dominuje nad miastem od zachodniej strony.
Rozciąga się stamtąd piękny widok na Paryż. Było mgliście i deszczowo,
ale z czasem rozjaśniło się i miasto wynurzyło się z mgły w metalicznym
świetle. Ludzi było bardzo mało, rzadko widziało się kwiaty, prawie
nigdzie świec, z wyjątkiem dwóch na grobie Szopena. Ten może
najbardziej ubrany i oczywiście otoczony grupką melancholików, którzy
popatrują na siebie chyłkiem: Polacy. Znalazłem skromny grób Balzaca.
Rzecz dość osobliwa: Balzac leży obłożony samymi Polakami: razem z
nim leży nie tylko żona, pani Hańska z Rzewuskich, ale jej szwagierka, z
Hańskich hrabina Mniszech. Jakież to dziwne — te nazwiska na cokole
Balzaca i te nazwy miejscowości, jakieś Pohrebyszcze etc. Polskie groby
oczywiście co krok. Pochyliłem się nad jednym, chcąc odczytać zatartą
tablicę: była to poczciwa Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (autorka
słynnych wierszy Urszuli Kochanowskiej: “Mamo, źle Ci będzie mieć
swego aniołka...''), nadeszło dwóch młodych ludzi, także próbowali
odczytać. Rozmawiali po francusku. Wyjaśniłem im, kto zacz, jeden z nich
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wyznał kiepską polszczyzną ze śladem lwowskiego akcentu, że jest
polskim Żydem z pochodzenia. Od dwunastego roku życia przebywa we
Francji. Natychmiast przeszedł na francuski, którym mówił ślicznie.
Nazywa się... Jolles. (Naszego [Zygmunta Jollesa] nie zna, ale twierdzi, że
na pewno krewny). Drugi też Żyd, ale paryżanin. Bardzo mili chłopcy,
zwłaszcza ów Jolles. Ruszyliśmy w dalszą wędrówkę. Zaprowadziłem ich
do Chopina, potem obeszliśmy cały cmentarz aż po słynny “Mur de
Federes'', gdzie zginęli ostatni komunardzi w 1871 roku. Leżą tam wkoło z
naszym Wróblewskim, a nieopodal luminarze francuskiego ruchu
komunistycznego. Rozmawialiśmy cały czas. Jolles odbywa służbę
wojskową pod Paryżem jako sous-lieutenant, zresztą jest inżynierem,
mieszka z rodzicami gdzieś pod Lyonem. Zachwycił się, że jestem
pisarzem, bo sam próbuje pisać. Rozstaliśmy się serdecznie, dałem mu
telefon, w sobotę ma przyjechać, spotkamy się, porozmawiamy. Dla mnie
to i ciekawe, i cenne ze względu na język, którym władam jak hiszpańska
krowa. (Ten drugi, który przysłuchiwał się raczej w milczeniu, powiedział
na końcu, że zrobiłem jakieś trzy błędy przez całe dwie godziny, ale ja nie
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wierzę).
Po południu nic: spałem, próbowałem pisać, czytać, tłumaczyć (to mi
idzie “perfektnie''). Dzisiaj wykłady, po południu kurs, cały dzień diabli
wzięli. Wieczorem ze strachu przed pisaniem poszedłem do kina na stary
film Renoira Na dnie według powieści Gorkiego1. Grał młody Jouvet z
młodym Gabinem — ależ to arcydzieło, ale to cudowne, ależ aktorzy! W
ogóle, co tu najcenniejszego, to te stare filmy, które można oglądać. Sztuka
filmowa na psy zeszła, widziałem wielki (niemy) film Chaplina Gorączka
złota1: nic lepszego od tego czasu (lata dwudzieste) nie zrobiono, nic!
* [3 XI 1960]
[...] Wczoraj wysłałem wielki list, dzisiaj już trochę nie mam o czym
pisać. Dzień spędziłem pracowicie: wykłady (3 godziny), biblioteka (3
godziny), felieton (3 godziny), razem 9 godzin pracy — można wytrzymać.
W międzyczasie chodzenie, jedzenie etc. Są pewne dziedziny, w których
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czytam już prawie tak jak po polsku, zupełnie bez użycia słownika. Czasem
czegoś nie rozumiem, ale się nawet nad tym nie zastanawiam. Do takich
dziedzin należy np. historia, historia sztuki, częściowo historia literatury.
Gdy przyjdzie do literatury pięknej, filozofii, eseju, zaczyna się męczarnia.
Bywają ludzie, z którymi bez trudności zamieniam parę zdań, o których
wiem sam, że są poprawne. Innych nie rozumiem i nie potrafię przy nich
mówić. Do takich należą np., niestety, nasi patronowie, zdaje się,
Bretończycy, którzy mówią w sposób całkiem dla mnie niezrozumiały.
Patronka nie wymawia w ogóle “ż'', tylko “h'' (arhent zamiast arżent).
Patron do tego nie wyjmuje cygara z zębów. Oboje są mili zresztą,
zwłaszcza ona, młoda jeszcze, nieśmiała, łagodna, chętnie ze mną
rozmawia, zawsze pyta o Twoje telefony, o małego, którego zna z
fotografii. Zazdrości, że taki duży, bo jej Chantal (także 6 lat) malutka i
blada, i w ogóle do mnie nie mówi. Najmilszy chłopak, jakie 16 lat, uczy
się, zastępuje ojca, przychodzi naprawić światło etc. Dobrze mi tu dosyć,
lokatorzy bardzo jacyś porządni, wszystko jacyś stypendyści, młodzi
naukowcy etc. Prawie sama młodzież, ale kontaktów z nimi żadnych.
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Na kursie też niełatwo o rozmowy. Trzeba zacząć samemu, bo
szczeniaki nieśmiałe. Najsympatyczniejsi Amerykanie — bezpośredni,
rozmowni, serdeczni. Mój kolega — pisarz z Wenezueli (chyba Ci pisałem
o nim), to jakiś melancholik, ponurak rozpaczliwy, zapraszał mnie do
siebie, ale mieszka daleko i przeraża mnie ten dom z trojgiem dzieci i te
jego sztuki, zmartwienia wenezuelańskie... Poza tym mówi po francusku
dość okropnie. Co do kursu: właśnie geografia jest bardzo interesująca —
jest to właściwie socjologia współczesnej Francji. Wykłada młoda
profesor, inteligentna, energiczna, masę daje z siebie. Za to “historia
cywilizacji'' okropna, literatura średniowiecza okropna, historia idei —
inteligentnie, ale chaotycznie. Znakomity jest wykład literatury XVII i
XVIII wieku, polityka, historia sztuki, miły wykład historii muzyki. I
właśnie geografia. Natomiast zły jest kurs praktyczny: “pani'' jest
kompletną wariatką, nie pozwala dojść do głosu, opowiada bez przerwy
głupawe anegdotki, traci czas, wygłupia się, kokietuje — coś okropnego.
Chciałbym zmienić, ale nie mogę się zdecydować. Za to zespół miły,
bardzo miły, wszyscy siedzą wściekli i robią miny. Nie ma porównania z tą
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panią w Alliance, którą miałem we wrześniu.
* Paryż, 10 XI 1960
[...] Niepokoję się, czyście nie chorzy, taka wstrętna pogoda, niepokoję
się, czy nie masz kłopotów. W dodatku ja tak źle pracuję, nie przesyłam Ci
artykułów, knocę wszystko za powoli. Za mało mi czasu pozostaje z dnia,
postanowiłem zredukować moje zajęcia, bo przestaję chodzić do biblioteki
i przestaję pisać, a ostatecznie to jest najważniejsze. Nie mogę codziennie
spędzać pięciu godzin na słuchaniu wykładów. Męczy to zresztą bardzo, bo
uwaga jest napięta kilkakroć więcej niż przy słuchaniu własnego języka.
Wracam do domu skończony. Jeszcze jestem zdolny do czytania, do
niczego więcej. W dodatku mam jakieś trudności z zasypianiem. Nie
zasypiam do drugiej i dalej, boję się zaczynać coś robić, żeby się nie wybić
ze snu kompletnie, potem rano nie mogę się zwlec, cały dzień jestem senny
i zmęczony. Nie wiesz, co to jest, może dlatego, że te noce tutaj takie
duszne, pamiętasz, wtedy także tak było.
Nie widuję się znów z nikim i tak jest dużo lepiej. [...]
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Sympatyczny jest Krzemień, chociaż nudnawy, za poprawny, za gładki,
no i siedzi w nim wieczny zetempowiec. Jadłem z nim kiedyś kolację w
restauracji, którą odkryliśmy w pobliżu Odeonu. Nazywa się “Gaudeamus'',
prowadzą ją białoruskie babuszki, które mówią mieszaniną polskiego i
białoruskiego, gości witają z taką naszą kresową serdecznością, sadzają
“blisko pieczki, sztoby tiepło w nożki było'', gotują świetne “barszcze'' i
“buliony z legimów i miasa''. Schodzą się tam smutne białe Rusiny, na
ścianie wisi gitara z różową kokardą, coraz to który bierze gitarę i śpiewa,
po czym zbiera datki na talerzyk. Ulubowali sobie tę knajpę Hiszpanie i też
śpiewają. Tanio jak u Greka, a jedzenie lepsze, na maśle, bardzo nasze.
Zachodzę tam czasem, chociaż mnie te wschodnie opary rozstrajają. Muszę
z babuszkami pogadać, może mi jaką praczkę znajdą, bo mi te dranie
wszystko w strzępy zedrą — nawet pojęcia nie masz, w jakim stanie
wracają koszule: zżarte proszkiem, poszarpane przez maszynę, kołnierzyki
zniekształcone, powyciągane — a!
Chodzę, co prawda, głównie w tej nylonowej, ale pisałem Ci, że
mankiety nie puszczają, choć szczotką trzyj: już zmechaciłem, a nie
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wyprałem. Mówiłem z mężczyznami, wszyscy na to samo cierpią, tylko się
nie przyznają. W ogóle rozmowy intelektualistów w Paryżu wyglądają w
ten sposób mniej więcej: “Długo pan moczy? Uważam, że lux lepszy. Ja
mam zaufanie do omo. A te płatki owsiane pan przygrzewa? Czy też tak na
zimno pan spożywa? Próbował pan befsztyczek na margarynie
przysmażyć?'' etc. Twoje sardynki zmusiły mnie do zmiany życia:
musiałem raz wreszcie kupić bułkę, serek, butelkę wina i “zaprowadzić''
dom. Pierwszy raz było to koszmarne, bo wszystko mi z rąk leciało. Ale
spodobało mi się. Połowa tych zacnych żyjątek została spożyta wczoraj,
połowa została na dzisiaj i chłodzi się za oknem, na specjalnym gzymsiku.
Jeśli coś się zdarzy, litrowa butelka wina, sardynki i serek runą z piątego
piętra na dół. He, he.
Poza tym jestem kompletnie opanowany manią mówienia po francusku.
Zaczepiam ludzi w barze, wdaję się w rozmowy z patronką, z
pokojówkami, komplikuję umyślnie sprawy w sklepie, byle tylko
powiedzieć dwa, trzy zdania, wyjść i potem analizować błędy. Doszedłem
do tego, że w przerwach między wykładami idę podlizywać się
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profesorom. Przedstawiam się, pytam, czy mógłbym chodzić na jakiś inny
wykład, który tenże pan prowadzi na danym fakultecie, etc. Odbyłem w ten
sposób dwie bardzo miłe rozmowy: jedną o Janie Potockim (tym, który
pisał po francusku) z profesorem od XVIII wieku, drugą z przemiłym
panem Duverger, który wykłada politykę (taki, co pisuje do “Monde’u'').
Zna Polskę, był tu w 56 roku, plotkowaliśmy trochę. Gdzieś w grudniu
pochodzę na jego wykład dla doktorantów prawa “Historia i socjologia
lewicy francuskiej''.
Muszę jeszcze wybrać się do profesora Fabre’a. Jest to bardzo wybitny
uczony i przyjaciel Polaków, znawca zresztą polskiej literatury. Jest tu
także Bourrilly, dawny attaché z Warszawy, który zaczął wykład o polskim
teatrze romantycznym. Pójdę porozmawiać, jak się odważę. Przestałem
natomiast chodzić do kina i do teatru, co nie jest właściwe, ale nie mam sił
i czasu. Wieczorem marzę tylko o tym, żeby się znaleźć u siebie.
Opisałbym Ci jeszcze przezabawny wieczór w tzw. klubie przyjaciół kursu
“cywilizacji francuskiej'', ale dochodzi wpół do siódmej, a jeśli chcę, aby to
dzisiaj jeszcze odeszło, muszę biec na pocztę przed zamknięciem.
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Jutro pewnie dostanę list. Czegoś się dowiem. Malutka! Dziecku
powiedz, że domino nie było na imieninki, że ja pamiętam o fajeczce i
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papierosach, że już się te rzeczy pokazały, jak zwykle przed Noëlem, i że
23 bm. pan Maciąg to przywiezie. Żeby dziecku nie było przykro. [...]
* Paryż, 25 XI 1960
[...] Ograniczyłem moje wydatki do minimum żebraczego i mimo
wszystko, żebym nie wiem jak kombinował, z hotelem, fryzjerem, kąpielą,
praniem (część koszul, piżamy, chustki piorę już sam!), muszę te 60000
wydać, co mnie zupełnie wytrąca z równowagi. Już nie chcę hotelu
zmieniać, bo to kłopoty z pocztą, zresztą tu dobrze, ciepło, czysto, nie
śmierdzi, patrony życzliwe. Patronka po każdym Twoim telefonie pyta, czy
mam dobre nowiny z domu. Tylko mała Chantal pogardza mną jak
przybłędą, co mnie gnębi, bo za dziećmi bardzo patrzę. Nasza dzielnica —
to maleńkie miasteczko z naszym piekarzem “merci bię'' — takie urocze.
Jedyne miejsce w Paryżu, gdzie się jako tako czuję. W barze, gdzie piję
rano kawę, patron i garson witają się ze mną jak ze starym znajomym,
kawa robi się bez proszenia i w ogóle jest dobrze, chociaż klozet za ścianą.
Co gorsza, mieszka na tym samym piętrze jakieś stworzenie, Greczynka
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chyba, która w klozecie śpiewa, i to pełnym głosem, jakieś żałobne
bałkańskie pieśni. Diabli mnie biorą, ale co mam robić.
[...] Prof. Duverger (ten od polityki) przyjął mnie na wykład dla
doktorantów. I to jest bardzo zabawne. Zespół nieduży — kilkanaście osób,
które zamierzają się doktoryzować z prawa, Francuzi naturalnie. Wykład
pasjonujący: historia i socjologia lewicy francuskiej jako tło do problemu
dyktatury we Francji. Jest to właściwie cotygodniowy komentarz do
sytuacji politycznej, prowadzony przez człowieka, który jest prawnikiem z
wykształcenia, a historykiem i politykiem z temperamentu. Świetny
mówca, mówiący piękną, żywą, bardzo paryską francuszczyzną (pisuje też
czasem wstępniaki do “Le Monde''). Wykład połączony jest zawsze z
dyskusją — myślę, że to będzie ciekawe, chociaż brak trochę dyscypliny
historycznej, tego uformowania ogólnego poglądu na historię, który nam
wszystkim dał marksizm.
Moje lektury natomiast układają się dziwacznie i przebiegają nie bez
bólu. Postanowiłem dokształcić się w materiach, których nigdy nie
tknąłem, a bez których nie bardzo mogę poruszać się w kulturalnym
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świecie. Ten Lupesco popchnął mnie trochę w stronę teoretycznych
problemów fizyki i matematyki, nad którymi płaczę rzewnymi łzami, bo
nie mogę ugryźć tekstu. Interesują mnie filozofie zajmujące się
psychoanalizą i w ogóle “życiem wewnętrznym'' — także dochodzę do
subtelności językowych, których nie rozgryzam. Literaturą nie zajmuję się
prawie wcale — załatwia mi to kurs. Nie czytam powieści współczesnych,
bo mnie nie stać na ich kupowanie. W bibliotece trudno czytać powieści —
szkoda czasu. Znowu teraz częściej chodzę do biblioteki, którą opuściłem
najpierw dla wykładów, a potem dla tych zaległości w pisaniu.
Czy robię postępy w języku? Bo ja wiem? Nie czuję absolutnie żadnej
swobody językowej. U Valiere’ów mówiłem strasznie. W mieście mówię
okropnie. Odezwanie się do tzw. przeciętnego Francuza jest dla mnie
bardzo trudne, nie chcę się zdradzać, że nie jestem Francuzem, a wiem, że
ten to odgadnie po pierwszym zdaniu. Porozmawiałbym chętnie z kimś,
przed kim nie czułbym się skrępowany. Pisałaś mi o tej p. Suzanne Arlet.
Co ona tłumaczyła? Kto ona jest? Muszę o niej coś wiedzieć. Spotkałem
Wojciecha Natansona, muszę jego poprosić, żeby mnie z kimś
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skontaktował. On, zdaje się, rzeczywiście ma niejakie znajomości, bo z
resztą to czysta fikcja — te sukcesy europejskie naszych rodaków. Brandys
zna tylko sekretarza “Temps Modernes'' — to był jedyny Francuz, z którym
on tutaj rozmawiał. Joanna G.[uze] udaje taką paryżankę — nie zna
nikogo, jedyna Francuzka, z którą tutaj rozmawiała, to była patronka.
Dzisiaj widziałem się z Michałem Bristigerem (sąsiadem z pierwszej
klatki, z naszego domu). Jest to muzykolog, człowiek bardzo szerokiej
kultury. Przyznał mi się, że przez cały czas z nikim tutaj po francusku nie
rozmawiał. Widzisz, nie tylko ja na to cierpię — to jest powszechne. Tylko
dziewczęta mają ułatwione życie, bo znajdują z łatwością tzw. “situation''
w rodzinach francuskich, gdzie mieszkają, jedzą, mówią, w zamian za
pomoc przy sprzątaniu i pilnowaniu dzieci albo lekcje niemieckiego i
angielskiego.
Dręczą mnie przeróżne problemy gospodarskie. Buty mi naprawili, ale
są tak twarde i niewygodne, że porobiły mi się odciski. Powalałem sobie
garnitur (ten stary, na szczęście) farbą (podczas mojej nieobecności
pomalowali okno, nie wiedząc o tym, otarłem się lekko i koniec). Co mam
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robić? Całe ubranie do czyszczenia? Powinienem zrobić awanturę, ale to za
trudne. Poza tym powinienem kupić termos i pić wieczorem gorącą
herbatę, ale mi żal wywalić 1500 na termos. Wszędzie coś urwanego albo
coś rozdartego, albo coś poplamionego, albo coś głupiego, albo coś nie
dokończonego, albo coś niezrozumiałego. Stąpam po trzęsawisku. Miasto
jest okropne, wstrętne, mgliste, zadeszczone, zgniłe. To jest krakowski
klimat. Spać się chce bez przerwy. A kiedy przyjdzie noc, sen odchodzi —
bardzo się nieraz męczę z zasypianiem, czasem prawie do rana.
W dodatku żadnej nadziei na skrócenie wyroku. Kochana, rozpisałem
się jak głupi. Wszystko to Ci się wyda śmieszne. Ludzie daliby pół życia,
żeby pomieszkać połowę tego co ja w Paryżu. A ja narzekam. Narzekam,
bo przede wszystkim potwornie za Wami tęsknię. Nie zdajesz sobie nawet
sprawy, jak bardzo. Nie przeżyłem tutaj w Paryżu przez cały czas ani
jednej chwili takiej czystej, absolutnej radości, którą przeżywam prawie co
dzień w domu, przy Was, z powodów zupełnie błahych. Kiedy idę z Tobą
na banalny film do “Warsa'', drżę jak dziecko z radości, że jestem w kinie,
że będzie kronika, potem film. Tutaj — zmuszam się, żeby gdzieś iść.
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Więcej radości przeżywam jadąc 125 na Nowe Miasto i więcej mnie rzeczy
ciekawi po drodze — niż to miasto, przepiękne przecież i tak piekielnie
ciekawe. Nie wiem, co to jest, a raczej wiem: to jest to ciągłe uczucie
odcięcia od prawdziwych źródeł życia, radości, spokoju, szczęścia — to
znaczy od Was.
* Paryż, 1 XII 1960
[...] Uczę się wciąż: 1) wykłady — chociaż zredukowane, zawszeć 10
godzin w tygodniu; 2) kurs języka 6 godzin w tygodniu. Mam teraz takiego
starego mękołę, typowego belfra gimnazjalnego, który zamęcza
“rozbiorami'' tekstów. Zupełnie jak p. Deszcz u Sobieskiego, albo
Bladaczka w Ferdydurke. Ale to konieczne — mówię dzięki temu bardzo
dużo. Gdybym chodził na zwykłe seminaria, bałbym odezwać się pośród
Francuzów. Nb. jestem teraz na kursie najwyższym, gdzie ludzie już
mówią świetnie, dużo lepiej ode mnie. Tyle że nic nie umieją: potwornie
niska kultura humanistyczna, ogólna. 3) Czytam coraz dziwniejsze rzeczy.
Ostatnio nawet fizyki się douczam, żeby coś zrozumieć z filozofii
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współczesnej. Wyobrażasz sobie, jak to wygląda przy moim antytalencie i
przy trudnościach językowych. Siedzę i płaczę. 4) Piszę też dziwne rzeczy
— koło świąt powinienem Ci jakieś rezultaty przesłać.
Przerwa w felietonach i w artykułach bardzo mi się przyda. Za to już
prawie nigdzie nie chodzę — co może nie jest najlepsze, ale “mi wisi''.
Ewa F.[iszer] przywiozła mi list od Jarosława [Iwaszkiewicza], o który
pytałaś. List ma 2–3 zdania bez znaczenia: przysłał mi po prostu czek na
5000 franków z prośbą, żebym mu krawat kupił. Resztę mi sprezentował
— oczywiście kupię mu krawat za całą sumę i jeszcze jakieś spinki czy coś
takiego. Przywiezie to Natanson.
* Paryż, sobota 10 XII 1960
Po przyjeździe Wandy [Leopold] napisałem już do Ciebie list, ale
wiem, że ten, który wysyłam przez p. Julię Hartwig, przyjdzie wcześniej.
Więc raz jeszcze: po pierwsze dziękuję, a raczej już nie mam siły
dziękować. Czegoś podobnego jeszcze nikt nigdy z Warszawy do Paryża
nie wysłał — tzn. myślę o choince, bo wódkę wysyłano. Rozbroiłaś mnie
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kompletnie: jak można aż tak o mnie myśleć? Czy Ty mnie aż tak kochasz,
że na początku grudnia, w Warszawie, myślisz o tym, żebym ja za miesiąc
w Paryżu, podczas świąt, miał tę zieloną gałązkę w pokoju? Przyznam, że
mnie to wybiło zupełnie z równowagi, nawet nie wiem, jak Ci
podziękować, bo za takie prezenty się nie dziękuje — to nie kamizelka czy
co tam. To tak dużo, Kochanie, ja dobrze rozumiem, jak to dużo, i
przyjmuję tę choineczkę tak, jak przyjmuje ją dziecko: jak aniołka, jako
rzecz pewną, która zawieść nie może.
* Paryż, 13 XII 1960
[...] Ostatnio mam nową “manię prześladowczą''. Jestem przekonany,
że zjawisz się niespodzianie, tak jak wtedy w Warszawie na moje imieniny.
Siedząc w bibliotece, wyobrażam sobie, że patronka przywita mnie: “ktoś u
pana jest na górze''... Popędzę na górę i znajdę Cię porządkującą moją
dziuplę. Albo wyobrażam sobie, leżąc już na łóżku, że za chwilę beknie
telefon i patron powie, że ktoś czeka na dole. I ja zejdę zły, że ktoś mi
głowę zawraca, a to Ty będziesz. Albo patrzę w telefon i zamawiam: dziś
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ma być telefon... I jestem tak tego pewien, że nie ruszam się z pokoju.
Budzę się teraz wcześniej, koło szóstej, kiedy jest jeszcze noc. Zbieram
się czym prędzej i wychodzę. Lubię te poranki. Dzieci biegną do szkoły,
konsjerżki po bułki, w barach już się pije kawę, [je] rożki, czyta gazetę. Na
ulicy robi się tymczasem szarawo — ósma. Idę powoli rue Mazarin, przez
pont des Arts. Zza katedry Notre DaQme wyłazi wielkie czerwone słońce,
Sekwana jest liliowa w stronie Cité, ciemnoniebieska w stronie Etoile, na
mostach jeszcze świecą się pomarańczowe lampy. Przecinam Louvre,
przechodzę pod kolumnadą Komedii Francuskiej i wchodzę w długą rue
Richelieu. Zjawiam się przed biblioteką, akurat kiedy otwierają czytelnię.
Wchodzę jeden z pierwszych do chłodnej sali, odbieram książki
zostawione poprzedniego dnia i wtedy chce mi się spać.
Rzuciłem w kąt filozofię i politykę, bo to wszystko zawracanie głowy.
Zabrałem się po prostu do literatury, nawróciłem się na literaturę,
zaczytałem się w krytyce literackiej i doszedłem do wniosku, że to jest
świetna rzecz, i ta literatura, a zwłaszcza krytyka literacka. Już chyba nic
innego nie będę robił, tylko to. Nie żałuję godzin i dni strawionych nad
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filozofią, bo trzeba się było raz przez to przegryźć, ale mam tego na
dłuższy czas dosyć.
Nie widuję się znów z nikim, od sześciu dni rozmawiam tylko ze sobą.
I z Waszymi fotografiami. Pewnie trochę zdziwaczeję. Ale może przejdzie.
* Paryż, 17 XII 1960
Dzieci moje najmilsze, życzę Wam wesołych świąt, miłej Wilii w
“Astorii'', ładnej choinki, troszkę śniegu i słońca. Chcę, żebyście były
wesołe. Niedobre to, że nie jesteśmy razem, ale samiśmy tego chcieli.
Dobrze nam tak... Następne (wszystkie następne) święta będą już razem.
Połamcie się za mnie opłatkiem. Zadzwońcie do mnie w Wigilię, bo z tego
wyjazdu nic. Spróbujcie, może nam się uda jakoś połączyć. Będę czekał
wieczorem od jakiej osiemnastej. Cały czas zresztą będę w hotelu, może
potem pójdę na pasterkę. Tulę Was mocno do siebie, Wasze główki i buzie
całuję i jak umiem, tak się za Was w tę Wigilię pomodlę. Bądźcie mi
zdrowi — Wasz Tatuś.
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* Paryż, 26 XII 1960
Już na szczęście po świętach. W drugi dzień już się tu nie świętuje,
życie jest zupełnie normalne.
Dziwne były w ogóle te święta, pierwsze i mam nadzieję jedyne,
których nie spędziliśmy razem. W Wigilię rano poszedłem na “zakupy'' na
rue de Saine, ale kiedy zobaczyłem te zwały wędlin, indyków, pomarańcz,
ryb — wszystko ślicznie przybrane kwiatami, gałązkami choiny, kolorową
bibułą, odeszła mnie ochota do wszystkiego i poprzestałem na pudełku
jakichś rybek i kawałku sera. To i parę pomarańcz — cała moja Wigilia.
Cały dzień spędziłem zresztą normalnie w bibliotece, przyszedłem punkt o
szóstej i nawet mi nic nie powiedziano, że już był telefon. Punkt o siódmej
nakryłem sobie, odkorkowałem wódkę, choinkę oczywiście ustawiłem na
kominku i zaraz w pokoju zapachniało domem, wychyliłem pod Twoją
fotografię i dziabałem te kwaśne rybki. Wtedy zadzwoniła patronka, że
telefon już był. Zdenerwowałem się okropnie, bo bałem się, że będą
trudności z powtórnym połączeniem. Na szczęście zadzwoniłaś i zaraz
wszystko zrobiło się inne.
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Potem, jak kazałaś, poszedłem do Wandy. [...] Przyjęli mnie
serdecznie, kazali coś tam jeść, ale ja już na nic nie miałem ochoty.
Porozmawialiśmy trochę i poszliśmy w miasto. Na ulicach i w mieście
tłum ludzi, wszystko ubrane jak na bal, nastrój sylwestrowy, baloniki,
maski, papierowe czapki. Pojechaliśmy do kościoła St. Eustache, słynnego
z koncertów wigilijnych. Kościół był dosłownie oblężony, niepodobna było
wejść. Czekaliśmy aż do północy, wreszcie zdołaliśmy się wedrzeć do
kruchty, w tłumie z lekka pijanym, bijącym się i wrzeszczącym na cały
głos. Cudem jakoś zdołałem się wydobyć z tego piekiełka, uciekłem
Leopoldom i poszedłem do Notre DaQme. To samo: tłum w wieczorowych
sukniach i koafiurach, pachnący, elegancki. Jakoś wszedłem w końcu.
Kardynał Feltin odprawiał cichą mszę, chór chłopców z N. DaQme śpiewał
kolędy — tak cudownie, że tego się nie słyszy zbyt często. Pobyłem chwilę
i poszedłem dalej. U St. Julien le Pauvre śpiewano stare greckie pieśni
(kościół antiocheński), u St. Severin kolędowali wszyscy gdzieś do wpół
do drugiej. O drugiej jeszcze niektóre sklepy były otwarte, kupowano wino,
szampana. Wszystkie restauracje pełne — suknie, smokingi — przy
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świecach odprawiano wigilię. Wigilię tu je się na mieście, wszystkie
restauracje prześcigają się w organizowaniu menu i nastroju. Wciąż
gromady ludzi, niektórzy nawet śpiewali kolędy, idąc do domu. Wróciłem
po drugiej.
Następny dzień, do południa martwota zupełna. Po południu zaroiło się
znowu. Poszedłem na bulwary — ruch ogromny, przed kinami ogonki,
wzdłuż bulwarów stragany ze słodyczami, strzelnice, loterie. Byłem na
filmie Candide1 (unowocześniona powieść Voltaire’a). Jest to coś w
rodzaju francuskiego Zezowatego szczęścia2, tylko sto razy bardziej
jadowite i nie oszczędzające nikogo. To czego brakowało naszemu
Piszczykowi: sprawiedliwego rozdziału okrucieństw — jak już drwić, to ze
wszystkich. Jest to najokrutniejsza satyra polityczna, jaką mi się zdarzyło
widzieć. Oczywiście dla nas zupełnie niecenzuralna, ponieważ Kandyd w
swoich wędrówkach trafia i w nasze strony... A jednocześnie Amerykanie
potraktowani są jak głupcy i bandyci. A Francja sama? A Niemcy? A z
jaką sadystyczną rozkoszą Francuzi znęcają się nad nimi? W ogóle ten film
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mnie raczej uradował.
* Paryż, 27 XII 1960
Po raz pierwszy od długiego czasu spotkało mnie coś przyjemnego.
Zadzwonił przed chwilą pan Winczakiewicz, o którym Ci już kiedyś
wspominałem, i powiadomił mnie, że Wierzyński zaprasza mnie do siebie,
do Montgeron, na kolację 2 I.
[...] Ciekaw jestem, co mi powie o Starym. Hierarchia Skamandra
wyglądała tak: Tuwim–Wierzyński–Lechoń prawie na równi, potem
Słonimski, potem dopiero Iwaszkiewicz i to raczej jako prozaik niż jako
poeta. Bo jako poeci jednak przewyższali go Liebert — co prawda luźniej
związany ze Skamandrem — no i Jasnorzewska-Pawlikowska. A
Iwaszkiewicz był gdzieś na równi z Balińskim i Iłłakowiczówną.
Tymczasem on jeden (prócz Tuwima jeszcze) doczeka się zbiorowych
wydań, honorów, jubileuszów etc., włącznie z wystąpieniami w loży
honorowej Opery Moskiewskiej. Bardzo to będzie śmieszne.
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No i ten dom w Montgeron, skąd mam takie dobre wspomnienia po
jego poprzednim lokatorze.
28 XII 1960
Jestem pusty, martwy, milczący. Zaczynam żyć, kiedy pióro dotyka
papieru — jak lampa, której kontakt wetknie się w ścianę.
29 XII 1960
[...] Przeżycie estetyczne jest zawsze rodzajem prowokacji.
30 XII 1960
Na pytanie “dokąd idzie literatura'' Maurice Blanchot odpowiada:
“idzie ona ku sobie samej''. Czego wyrazem jest kształtowanie się
“krytyki'', która krytyką jest tylko w cudzysłowie. W rzeczywistości zaś
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jest nowym gatunkiem literackim (nie tyle nowym, ile zmartwychwstałym)
— jest jej esencją myślową.
* [...] Bardzo jestem ze siebie niezadowolony. Nie chcę już na ten
temat rozwodzić się zanadto, ale... Życie mnie kosztuje za dużo, ściskam
jak mogę, odmawiam sobie wszystkiego, nie kupuję nic, dosłownie nic,
jem jak mogę najskromniej, z imprez pozwalam sobie tylko na kino, kiedy
już zupełnie nie mogę wytrzymać, a pieniądz idzie. Absolutnie za drogo
płacę za hotel, ale nie mam już siły przenosić się, a poza tym po
doświadczeniu z rue Ripoche mam niepohamowany wstręt do dziadostwa,
które oni tu dają poniżej 20000 franków. [...] U mnie przynajmniej
codziennie sprzątają, 2 razy w miesiącu zmieniają pościel, dają czyste
ręczniki etc. Krzemień i cała kolonia na St. Louis mieszkają w pokojach
bez okien. Inne znów tańsze pokoje są, ale bardzo daleko i wtedy trzeba
uganiać metrem, do którego ja prawie nie wchodzę. Zresztą może źle robię,
ale nie mam już energii na szukanie, przeprowadzanie się etc.
Siedzę w bibliotece od 9 do 18. Wieczorem w hotelu. Deszcze okropne.
Kiedy rano idę do biblioteki, jest jeszcze mroczno, kiedy wracam, jest
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wieczór. Lubię w południe wyjść na obiad do pobliskiego selfu.
Przeważnie sam. Ostatnio chadzam z takim historykiem, młodym
docentem Łepkowskim z Warszawy. Tylko w bibliotece mam
towarzystwo: jest Krzemień, Bristiger, Łepkowski, jeszcze ktoś. Potem
koniec.
O moich lekturach też by się dało dużo powiedzieć. Błądzę jak w lesie.
Są dni, kiedy nic nie rozumiem, a kiedy wracam do hotelu, jestem
zmęczony, że ani czytać, ani pisać zupełnie nie mam siły. Kładę się z
gazetą, leżę, patrzę w ścianę, czekam, może ktoś zadzwoni. Próbuję
wcześnie iść spać, rozbudzam się, wstaję z powrotem i wtedy z wściekłości
— uda mi się czasem coś napisać. Ale najszczęśliwszy jestem, kiedy mogę
wcześnie zasnąć — wtedy zrywam się rano, aby lecieć przez ciemne ulice
do tego stołu, gdzie jeszcze czuję, że mój pobyt ma jakiś sens.
1961
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* Paryż, 4 I 1961
[...] Co ja robiłem? W sam dzień sylwestra dostałem zaproszenie od p.
Anny Pozner na “prywatkę''. Uznałem to za zbyt późne zaproszenie i
poszedłem do ambasady, gdzie w cudownych salonach barokowego pałacu
odbyło się coś w rodzaju zabawy w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w
Kielcach. Zobaczyłem w komplecie nasz personel dyplomatyczny i
konsularny z żonami i zachciało mi się gorzko płakać. Posadzono mnie
koło jakichś starszych dam w atłasach i biżuteriach zakupionych w
najordynarniejszych sklepach Paryża, wśród jakichś wytwornych panów,
których akcent zdradzał pochodzenie chłopsko-semickie, i zabawiano mnie
jako “literata'' albo “redaktora'' z Warszawy, tak właśnie jak się takiego
typa zabawia, gdy przyjedzie do Olsztyna. Odnalazłem potem samotnego
Ochęduszkę, pogadałem z nim, podowcipkowałem zgryźliwie z
Żuławskim. Potem jeszcze odszukałem parę znośnych osób: takich pp.
Hoszowskich (p. Hoszowski jest pracownikiem działu kulturalnego),
poznałem zabłąkaną w charakterze żony miłą studentkę z Warszawy, która
tak się czuła jak ja. Ale to potem. O północy, podczas strzelania korków z
229

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

szampana, wyszedłem do pustej sali, stanąłem przy oknie, nos przylepiłem
do szyby i było mi smutno jak nigdy w życiu. Wtedy Ci złożyłem życzenia,
ale ich nie słyszałaś.
Potem zabawa zamierała (bo już się najedzono). Znaleźli się skądsiś
“paryżanie''. Wszechobecny Allan Kosko i taka mme Klossowska (półFrancuzka) z mężem Francuzem. Towarzystwo to postanowiło pojechać do
Anny Pozner, żeby jej nie było przykro. Pojechaliśmy koło trzeciej. W
dwóch maleńkich pokoikach chodzili koło siebie ponuro trzeźwi brodacze,
oglądając się nieufnie nawzajem. Tam znalazłem Wandę z mężem,
znudzonych śmiertelnie (tak przynajmniej twierdzili). Spotkałem także
znajomego malarza, jeszcze z krakowskich czasów. Anna P. z rozwianym
włosem, rozpromieniona biegała i “zabawiała''. (Nie jest to bruneta, lecz
płowa blondyna). Po trzech kwadransach wymknąłem się. Na drugi dzień
dowiedziałem się od Wandy, że wszyscy musieli zapłacić przy wyjściu
1000 franków od osoby tytułem “składki''... Przy czym oprócz neski, paru
kanapek i butelki koniaku nie było nic do jedzenia. Wracałem sam, była
zdaje się 330, na Montparnassie spotkałem trochę wesołych przebierańców,
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w barach trochę pijanych. Tak się skończył mój szampański, paryski
sylwester.
Na drugi dzień już o 930 rano byłem na Wyspie św. Ludwika, gdzie
umówiłem się z Krzemieniem. Pojechaliśmy na Pigalle do mieszkania
niejakiego tow. Nogi (!). Z tym to towarzyszem Nogą i jego żoną
pojechaliśmy do Normandii. Dzień był przepiękny, droga śliczna.
Normandia taka malownicza mimo zimy. Ale tow. Noga, towarzyszowa
Nogowa!... To gadanie, te głupstwa — Boże! Zwiedziliśmy cmentarz
polskich żołnierzy pod Falaise, obejrzeliśmy miasto Caen, zburzone
zupełnie podczas inwazji, po czym pojechaliśmy do miasteczka górniczego
Potigny na polską choinkę. Przyjechaliśmy akurat na koniec. Połaziłem
trochę po uliczkach, pogadałem z sympatycznymi górnikami, a potem
pojechaliśmy do tamtejszego nauczyciela. Sympatyczny, energiczny,
bystry, zabójczy antyklerykał, spryciarz przy tym — zrobił na mnie dobre
wrażenie. Przyjął nas po królewsku gęsią i szampanem, ponieważ przy
okazji chciał sobie ubić podwyżkę pensji. Rozmawialiśmy dość, ja go
wziąłem na spytki po dziennikarsku, nie zwracając uwagi na resztę
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towarzystwa. Wyjechaliśmy po 11 w nocy, w okropnej zawierusze. O 330
nad ranem byliśmy dopiero w Paryżu.
[...] Jesteśmy więc przy poniedziałku. Po południu pojechałem do p.
Winczakiewicza, a z nim i jego żoną do Montgeron, do Kazimierza
Wierzyńskiego. Przyjął mnie z nadzwyczajnością. Starszy już, siwawy, ale
czerstwy pan, zaciągający z lwowska, otwarty, jowialny, alkoholiczny.
Bardzo sympatyczna i rozumna żona. On zbyt inteligentny nie jest i bardzo
trudno mu wytłumaczyć nasze różne sprawy. Na Jarosława jechał strasznie
i nawet trudno go było bronić przed tym wszystkim, bo Wierzyński po
prostu nie rozumie “okoliczności łagodzących''. Zresztą nie znosi go
jeszcze sprzed. Czytał z moich rzeczy tylko Różowe i czarne1 i dużo mi na
ten temat mówił, pochlebnie nawet. Zobaczymy się pewnie jeszcze u
Winczakiewiczów. Ten ostatni zaproponował mi audycję w radio — jakąś
rozmowę o tutejszych spektaklach. Nie bardzo wiedziałem, jak się do tego
ustosunkować, wobec czego zadzwoniłem do Ochęduszki. Ten mi
powiedział, że można to zrobić bez skrupułów, kto żyw tam mówił. Dzisiaj
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więc tę rozmowę nagrałem. Dobrze to podobno wyszło. Płacą niewiele, ok.
6000 franków (starych) za 20 minut. Ale niech będzie. Spotkałem tam
zresztą kupę znajomych, m.in. p. Grodzicką, żonę tego dziennikarza z
“Życia Warszawy'', i umówiłem się na telefon.
[...] Wczoraj Wanda powierzyła mi swoją siostrę przyrodnią, która tu
do niej przyjechała z Londynu. Taka młoda, świeżo upieczona lekarka.
Pokazałem jej trochę miasto i byłem z nią w kinie. Byłem nawet z tego
zadowolony, bo miewam chwile i dni, kiedy sam ze sobą po prostu nie
mogę wytrzymać.
[...] Nic poza tym. Nigdzie nie byłem, nic nie widziałem. Bo mi się nie
chce. Biblioteka była zamknięta przez parę dni, więc hotel tylko
pozostawał i te wszystkie łazęgi. W hotelu nie mogę wytrzymać, to klatka.
Kiedyś zbudziłem się o piątej rano, z uczuciem, że nie wytrzymam ani
chwili. Ubrałem się, zbiegłem na dół, ale brama była zamknięta, wszyscy
spali; wróciłem więc, położyłem się z powrotem. Głupie przeżycie. W
ogóle różnych rzeczy można się dowiedzieć o sobie samym, kiedy zostaje
się z samym sobą.
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[...] Pytasz, czy pisałem co. Pisałem, ale zupełnie nie wiem, ani ile tego
jest, ani co to jest. Bałagan kompletny. Myślę, że sporo, i niewiele brak,
aby jakaś nieduża książeczka była gotowa. Może mi się uda wysłać Ci to
jeszcze przed Twoim wyjazdem. Można by to dać do Wydawnictwa
Literackiego na zaspokojenie tamtej umowy, gdyby gwałtowali. O
literaturze polskiej oczywiście nie jestem w stanie tutaj pisać, jak tego
dowiódł artykuł do “Il Ponte''. Za daleko odszedłem od dawnych
schematów, a nowe mi się jeszcze nie skrystalizowały. Ja miałem tutaj
sporo lektur, które na mnie zrobiły pewne wrażenie — myślę po prostu o
krytyce francuskiej, która jest świetna, pasjonująca, zupełnie inna niż to, co
dotąd robiłem, a przecież bardzo mi bliska. Bardzo mi się zmieniły pojęcia
literackie pod jej wpływem.
* Paryż, 8 I 1961
[...] Bardzo mnie martwi wszystko, co mi powiedziałaś. Mały zawsze
trochę był nieznośny, nigdy jednak w tym stopniu. Czy to jest rodzaj
buntu? Może on nie lubi tych pań? Może są za “słodkie''? A może po
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prostu jakiś taki zły okres przekory i okrucieństwa? Niechże go pilnują
lepiej i nie zostawiają mu zapałek w ręce, jakim sposobem się do nich
dorwał?
[...] Co do finansów: powinnaś teraz dostać trzecią ratę, jakąś resztę.
Spytaj może Wandy, czyby nie podpisali ze mną nowej umowy na
niewielką książeczkę prozy (ok. 120 stron), której połowę mogę w każdej
chwili wysłać.
[...] U mnie: parę znajomości, oczywiście polskich, parę otwartych
domów. Wczoraj Winczakiewiczowie zaprosili mnie do polskiego kabaretu
“Mazurka'', aby mnie poznać m.in. z pewną panią, która pochodzi z
Krakowa, chodziła do Münnichowej razem z Leszkiem, a od dwudziestu
lat jest w Paryżu. Bardzo miła osoba, polonistka, uczennica Kridla (w
Stanach Zjednoczonych), współpracująca obecnie z Bourrillym i Fabre’em.
Był jeszcze jakiś taki poecina z “Kierunków'' (nie pamiętam nawet, jak się
nazywa). W kabarecie było strasznie, śpiewano Góralu czy ci nie żal, więc
pojechaliśmy do Wincz.[akiewiczów]. Tam znów zaczęła się straszna
emigracyjna rozmowa: że w Polsce nie ma ręczników i ścierek, a ludzie
235

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

chodzą w łachach, że “Warszawa jest martwym miastem'' etc. Z tym
poeciną kłóciliśmy się zażarcie w obronie Warszawy i absurd tej dyskusji
pogrążał nas coraz bardziej. Skończyło się na tym, że polonistka od
Münnichowej zasłabła jak gdyby, co było o tyle skomplikowane, że
przyjechała samochodem. Wobec tego razem z poeciną ofiarowaliśmy się
ją odwieźć, tzn. towarzyszyć jej, aby nie jechała sama. To uczyniwszy,
znaleźliśmy się o godzinie pierwszej czy wpół do drugiej w nocy na końcu
miasta, bez metra i autobusu, na deszczu. Klnąc na czym świat stoi,
wlekliśmy się wzdłuż Sekwany tak długo, aż nam się to zaczęło podobać,
zwłaszcza że przestało lać. O wpół do czwartej rano byłem w domu:
zrobiłem chyba jakie 10 km! Ale dzisiaj niedziela i można było spać.
* Paryż, 11 I 1961
Przyszedł dziś zapowiadany Twój list. Radzisz mi iść “do ludzi, a z
nimi w świat'' i stawiasz siebie za przykład. Dobrze, że chodzisz do ludzi, z
nimi w świat, dobrze, że będziesz miała pewien okres swobody od małego i
ode mnie — dawno Ci się to już należało. Zawsze miałem skrupuły, że
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izoluję Cię od świata. Cały sekret polega jednak na tym, że ja wcale nie
jestem towarzyski, przeciwnie, bardzo lubię być wśród ludzi, lubię być
lubiany, witany, przyjmowany, tylko mi to jakoś nie bardzo idzie. Np. tutaj
bynajmniej ich nie unikam, wykorzystuję najdrobniejszą okazję spotkania z
kimkolwiek, i to naprawdę z kimkolwiek, ponieważ jak nigdy jeszcze w
życiu odczuwam potrzebę mówienia głośno do kogoś, kto słucha i
odpowiada, i zagłusza mój dialog wewnętrzny, który bez przerwy
prowadzę.
[...] Wyszukuję nawet naszych uczonych w bibliotece, aby tylko
rozmawiać. Jest to środowisko, które znasz z opowiadań Mamy. Właściwie
urzędnicze z jakimiś mętnymi ambicjami. Na obiady chodzę z takim
historykiem Łepkowskim, który zanudza mnie opowiadaniami o swoich
dzieciach. I że gdyby on miał talent, toby pisał satyryczne nowelki. Widuję
się z Krzemieniem, który ma ogromne życie towarzyskie wśród
“towarzyszy'' z konsulatu.
Przypomnij sobie wszystkich kadrowców, jakich w życiu widziałaś,
wyobraź ich sobie dobrze urządzonych w Paryżu, wyobraź sobie ich żony
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— będziesz miała obraz tego towarzystwa, w którym m.in. “szalałem'' na
sylwestrze.
W poniedziałek spędziłem dwie przyjemne godziny u pp. Grodzickich.
Spotkałem p. G.[rodzicką] w radio, dała mi telefon, a potem on zaprosił
mnie na śniadanie. Mieszkają w Neuilly, w umeblowanych pokojach,
bardzo skromnie. Kupili od razu na początku samochód, ale nie po to aby
go potem sprzedać czy pokazać w Warszawie. Tym samochodem zjeździli
całą Francję, departament w departament, dotarli do najmniej znanych
zakątków, potrafią o tym mówić godzinami z entuzjazmem wprost
dziecinnym, chociaż oboje mają już sporo siwych włosów. Z tym samym
entuzjazmem oglądają imprezy paryskie, nie przepuszczają ani filmu, ani
przedstawienia. Rozstałem się z nimi bardzo serdecznie. Obiecali
zadzwonić do mnie, gdy będą znów gdzieś jechali, a także proponowali,
abyśmy gdzieś razem w ten “świat'' poszli.
Gdy już nie ma do kogo pójść (a to jednak zdarza się najczęściej),
uciekam do kina, dosłownie uciekam, bo jak się przekonałem, pozostanie w
domu wieczorem kończy się prawie z reguły bezsenną nocą. Najgorsze są
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niedziele: ostatnią, po Twoim telefonie, który mnie dziwnie zasmucił,
spędziłem do południa na pisaniu, a po południu poszedłem na koncert.
Koncert Bacha, najpiękniejszy chyba, jaki w życiu słyszałem. A po
koncercie, który skończył się wcześnie, do kina — żeby nie wracać. I
zobaczyłem słynny film Hitchcocka Psychozę1 — jeden z najbardziej
makabrycznych filmów, jakie były na ekranie. Ale świetny.
Ta smakowita mieszanka Bacha i Hitchcocka dała mi to, czego wciąż
potrzebuję: uwolnienia od udręczeń, które sam sobie zadaję. W sztuce tej
doszedłem do dużej perfekcji i potrafię dzień za dniem przeżywać pod
znakiem urojonych obaw. Krótko mówiąc: jestem bardzo niespokojny o
nasz dom. Jak on z tego wszystkiego wyjdzie? Rozumiesz chyba, o co mi
chodzi. To jedyne moje własne miejsce na świecie, i dla mnie takim jest
“serce Europy''. Gdyby temu domowi, gdzie jesteś Ty i Andrzej, coś
zagroziło, odczułbym to tak, jakby spłonął Paryż, razem ze wszystkim co
posiada. Bardziej nawet: wszystko można zrekonstruować, z wyjątkiem
spokoju serca.
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* Paryż, 12 I 1961
[...] Dzisiaj miałem dobry dzień, bo przyszedł od Ciebie list,
niespodziewany, gdyż dopiero wczoraj otrzymałem poprzedni. Poza tym
zatytułowany był “Dziecinko moja'', a nie jak poprzedni “Drogi Andrzeju''
(wyobraź sobie, że ja do Ciebie piszę “Droga Kazimiero''), a zakończony
też trochę cieplej, choć bez dawnego “Twoja''. Tego “Twoja'' nie ma już od
Zakopanego. Dawniej, bywało, znajdowałem to słowo dopisywane
specjalnie, tak wielką przywiązywano doń wagę. Obecnie nie ma go wcale.
“Owszem, owszem'' wymuszone podczas rozmowy telefonicznej (na to
zwykłe moje sakramentalne pytanie), do tej chwili jeszcze brzmi w uszach,
dziwne wywołuje myśli, od których odpędzić się trudno. Mimo wszystko
jednak list jest ciepły, troskliwy, mam być po nim wesoły, więc jestem
wesoły i zgodnie z poleceniem idę natychmiast “spojrzeć okiem
mężczyzny na jakąś ładną buzię''. Dobrze, więc od dzisiaj jestem
mężczyzną.
A Wanda jest idiotką. Co ona Ci naopowiadała? Co ona w ogóle o mnie
wie? Kiedy widziała mnie smutnym, ponurym, zagłodzonym? Było mi
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niedobrze po świństwach, którymi mnie nakarmili w dzień Wigilii, po
bigosie, którym uraczono mnie na sylwestrze w ambasadzie, było mi poza
tym niedobrze na widok ich brudu i małpich ryjów, które — zawsze ilekroć
wchodziłem — wynurzały się spod jakichś szmat zwalonych na łóżko.
Komu ona zaleca kulturalne życie — mnie, który każdy prawie wieczór
spędzam w kinie, w teatrze lub na koncercie, mnie, który cały dzień czytam
i który rzeczywiście staram się coś poznać z tej literatury? Sama nie
widziała tutaj nic, nawet gazet nie brała do ręki, tylko uganiała za
urojonymi sprawami tego maniaka, po czym kładła się do łóżka i od
popołudnia do rana spała z przerwą na kolację. Kto żyje jak człowiek? Ja,
który wolę zjeść mniej, ale ładniej i przyjemniej w mieście, czy ona i jej
gorylowaty geniusz, którzy w zakopconych, tłustych rondlach gotowali
wciąż tę samą zupę Knorra na boczku przywiezionym z ojczyzny? Na
samo wspomnienie trzęsie mnie z obrzydzenia i “nudno'' robi się, jakbym
całą kuchnię polową bigosu musiał naraz zjeść.
A propos: czy wspominała Ci coś o pieniądzach?
Dzisiaj odjechał Krzemień. Chciałem dać mu artykuł dla “Twórczości''
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albo przynajmniej list. Nie mogłem jednak artykułu skończyć, ani przyjść
na dworzec lotniczy, bo czułem się niedobrze, on zaś na tyle był grzeczny,
że nawet do mnie przed odjazdem nie zadzwonił, choć wiedział, że do
biblioteki nie przyszedłem, i wiedział od Łepkowskiego, że czuję się
niedobrze. Popatrz sama: czy nie można nabrać generalnego obrzydzenia?
Nb. dziś czuję się już zupełnie dobrze i artykuł kończę. Nie było to nic
poważnego. Radziłem się lekarza nawet, ponieważ były to zawroty głowy,
nudności, bezsenność. Zbadał mnie i powiedział, że jest to jakieś
przewrażliwienie organu równowagi — dał mi lekarstwo, środek nasenny, i
kazał iść do ludzi. Dobrze.
Wszyscy z tymi ludźmi. Pisałem Ci w poprzednim liście, jak to
wygląda. Wszystko to jest idiotyczne. Nie można wszystkiego sprowadzić
do takiej czy innej higieny. Kto raz nie przeżył paru miesięcy w izolacji,
sam ze sobą, w ogóle nie jest człowiekiem, nie umie myśleć i nie ma o
czym myśleć. Jeśli czasem czuję się tu nieszczęśliwy, to nie dlatego, że
wokół siebie, ale w sobie znajduję pustkę. Skarga na brak ludzi jest skargą
przeciw sobie samemu. A czym innym jest tęsknota: od niej nie należy
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uciekać, podzielona z kimś innym przemieni się w uczucie wulgarne,
ckliwe, bez wartości duchowej. Tęsknię za Wami ogromnie, ale wtedy
wolę być sam — nie od wszystkich udręk należy się uwalniać, tak jak od
bólu głowy uwalniamy się przez zażycie proszków (ŕ propos: kończą mi
się).
[...] Kochanie, proszę być o mnie zupełnie spokojną. Jestem zupełnie
zdrowy, jadam regularnie, co było nie w porządku, to załatwiłem u lekarza,
który powiedział, że wszystko jest w porządku i nawet czerwone wino pić
kazał. Do ludzi chodzę w miarę ochoty — w sobotę idę do Valiere’ów,
jutro jestem umówiony z p. Hoszowskim, w poniedziałek mam autentyczną
randkę z p. Wirską, tą polonistką z Krakowa, obecnie emigrantką, co się
zaś Greczynki tyczy, to przestała śpiewać i do ustępu chodzi piętro wyżej.
Coś się stało. W naszym hotelu mieszka ich dziewięcioro, tych Greków, i
krzyżują się ze sobą bez przerwy. Widocznie nowa krzyżówka.
Sympatyczni są zresztą i lubię słuchać, jak wrzeszczą do siebie na
korytarzu tym swoim językiem, który brzmi trochę jak dziecinne zaklęcia
przed zabawą w chowanego. Widuję ich także w bibliotece, bo to są
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stypendyści — archeolodzy i historycy.
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* Paryż, 17 I 1961
[...] Na sobotę byłem zaproszony na kolację do Żuławskich. Był tam
prof. Bourilly, ten który niegdyś był dyrektorem Instytutu Francuskiego w
Polsce, potem przez parę lat attaché kulturalnym w Warszawie, a obecnie
doktoryzował się pracą o młodości Słowackiego i ma wykłady o polskim
dramacie romantycznym na Sorbonie. Bardzo chciałem go poznać. Jest
inteligentny, energiczny, ma jakiś własny sposób widzenia polskich spraw,
nie ma w sobie nic z takiego polonisty, który zostaje polonistą tylko
dlatego, że mu się we własnej kulturze nie powiodło. Od niego zresztą
zależała także kandydatura Janka [Błońskiego] na lektora. Nb. kandydatura
została ostatecznie zatwierdzona. Oprócz Bourrilly’ego było także takie
literackie małżeństwo, państwo de Villefosse, na których Żuławscy się
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szalenie snobują. On jowialny powieściopisarz, stary już, ona typowa baba
od robienia poczytnych książek, koszmarna. Było właściwie nudno.
Żuławscy sympatyczni, zwłaszcza ona. Mają uroczych trzech chłopców, z
których najstarszy Andrzej objawił talent poetycki i oświadczył, że więcej
w Paryżu siedział nie będzie. Potem pp. de Villefosse zaprosili mnie na
następną niedzielę do siebie razem z Żuławskimi, a z Bourrillym
umówiłem się na jego wykładzie.
Rano w niedzielę telefonowałaś. Wszyscy uprzedzali mnie, że
prawdopodobnie najpierw dostaniesz odmowną odpowiedź w sprawie
paszportu, ponieważ taka jest zasada, od której potem jak się chce, to szuka
się wyjątków. Nie zaskoczyło mnie to więc, tyle że z wielkim niepokojem
oczekuję poniedziałku. Mam niezbitą nadzieję, że się uda, zresztą Ty chyba
też.
[...] Niedziela zapowiadała się koszmarnie jak zwykle, ale zadzwoniła
Ewa Fiszer i zaprosiła mnie na obiad. Mieszka we wspaniałym
apartamencie jakiejś aktorki amerykańskiej, więc zabawne było to
zobaczyć. Jej męża, Ivensa, poznałem już dawniej. Byli Lenicowie
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(młodzi), dość mili, ale nie bardzo. Graliśmy w karty ogromnie długo, żeby
tylko nie wychodzić na zadeszczoną ulicę... [...] Kochanie, przerwał mi
pisanie listu Kajetan, który zjawił się z wizytą. Przez półtorej godziny
opowiadał mi niestworzone bzdury o swoich przedsięwzięciach,
kontaktach etc. Z tego wszystkiego wyniknęło tylko tyle, że pieniędzy nie
ma i wcale się nie zanosi na to, żeby je miał. Niestety, przekonałem się, że
jest to nieprawdopodobny, chorobliwy kłamca, Wanda zaś, wciągnięta
przez niego w te fikcyjne sprawy, kłamie także. Nazywało się, że pieniądze
są im potrzebne w ciągu paru godzin na wykup obrazów z cła, po czym
okazało się, że obrazów wcale nie trzeba wykupywać etc. No cóż, nie
pozostaje mi nic innego, jak tylko czekać. (Ledwo wyszedł Kajetan,
przyszedł Tomek Łubieński. Ale on taki zabawny). [...]
Wczoraj, w poniedziałek, do południa pisałem, po południu spotkałem
się z panią Wirską i poszliśmy na wernisaż jakiegoś przedziwnego malarza
z Polski, Moszkowicza. Spotkałem tam sporo znajomych, m.in. Tadeusza
Brzozowskiego z żoną. On świetny malarz, miał tu wystawę, wszystkie
obrazy sprzedał. Znam go jeszcze z Krakowa, a jego żona rysowała dla
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Wydawnictwa Literackiego. Oboje mieszkają teraz w Zakopanem, gdzie
Tadeusz jest dyrektorem szkoły artystycznej. Poszliśmy wszyscy potem na
kolację do takiej wrzaskliwej knajpki, którą jeszcze w lecie odkryłem i
gdzie prowadzę wszystkich moich znajomych.
[...] Tak wyglądają moje ostatnie dni. Trochę zaniedbałem bibliotekę,
jak zawsze kiedy muszę coś napisać. Trochę ludzi się zjawiło, może to
dobrze, przynajmniej tak się ogólnie sądzi. Czuję się dobrze, odłożyłem
znowu papierosy, zawroty głowy mi ustąpiły. Czekam.
Na listy, wiadomości, na Ciebie.
* Paryż, 19 I 1961
[...] Wczoraj byłem u Wierzyńskich na kolacji. Zawiozła mnie
samochodem ich przyjaciółka p. Wirska. Bardzo było miło. Wierzyński
ciągnie wódkę jak fiakier i tak jak ja lubi źle mówić o ludziach. Pani
Wierzyńska przemiła, do mnie odnosi się z wielką serdecznością, karmi
etc. Oboje bardzo o Ciebie się dopytywali, powiedziałem mu, że jesteś jego
imienniczką, obiecał urządzić wielkie “podwójne'' imieniny.
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Przez dwa ostatnie dni znów siedziałem w bibliotece, ale znów trzeba
będzie przerwać na jeden dzień dla napisania felietonu. Tylko na imprezy
żadne nie chodzę, bo mi czasem szkoda latać za tym (stracone
przedpołudnie na rezerwowanie biletów). Szkoda, bo jest parę
przedstawień. Muszę się w końcu zmobilizować. Za to lektury mam
przedziwne, wciągają mnie szalenie, i zaczynam czuć, jak bardzo mi się w
głowie pozmieniało. Czytam głównie dzienniki, wyznania, autobiografie,
autoanalizy psychologiczne, zajmuję się różnymi odmianami surrealizmu,
różnymi dziwactwami językowymi, różnymi pisarzami, których Francuzi
wciąż odkrywają i odczytują na nowo — to zupełnie nieskończona
literatura.
Czuję się dobrze, tylko bardzo dokucza mi bezsenność. Nie chcę
zażywać środków, które mi lekarz zostawił, męczę się, stosuję różne
sposoby — na nic. Bardzo już chciałbym wrócić, tylko myśl o Twoim tu
przyjeździe mnie trzyma.
* Paryż, 25 I 1961
249

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Przeżywasz teraz ciężkie chwile, a ja właściwie nie mogę w niczym
pomóc. Siedzę teraz w hotelu i myślę, co robić: iść do tego lekarza, czy nie.
W moim przekonaniu na nic się to nie zda. Cóż on może mi napisać? Że
mam zawroty głowy i wobec tego przyjazd żony jest konieczny? Jeśli
nawet tak napisze, to nie wiem, na kim to w Warszawie zrobi wrażenie.
Gdyby mieli paszport dać, daliby bez tego zaświadczenia, jeśli mają nie
dać, to zaświadczenie o niczym nie przesądzi. Im chodzi o to, żeby ktoś
wziął na siebie odpowiedzialność, względnie o przepis, według którego
minister kultury i sztuki musi dać zgodę, jeśli wyjazd jest pośrednio bodaj
związany z kulturą. Dlatego też myślę, że nie najlepiej zrobiło się,
składając moje zaproszenie zamiast zaproszenia Valiere’ów. Moja rada
dotycząca owego zaświadczenia z Dep.[artamentu] Wydawniczego
(Zatorskiej) i z redakcji polegała na stworzeniu pretekstu kulturalnego: tak
np. żony malarzy, mogące się wykazać jakimś tam plastycznym stażem,
wyjeżdżają jako ich współpracowniczki i dostają tego typu zaświadczenia z
różnych instytucji. Chodziło mi o to, aby Markowski mógł Ci takie
zaświadczenie wydać. Na wszystko to jest jednak za późno, bo Markowski
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nie może działać bez komisji. Pozostaje tylko protekcja.
[...] W sobotę byłem u Valiere. Znowu żarcie, żarcie, słuchanie w
milczeniu radia, komentarze polityczne etc. P. Valiere jakoś zagustował w
moim towarzystwie, bo w pewnej chwili ocknął się i zapytał: właściwie
dlaczego my tu pana tak rzadko widzimy. Powiedziałem, że nie zaproszony
nigdy nie przychodzę, na co otrzymałem zapewnienie, że jestem
zaproszony na wszystkie obiady (wieczorne) sobotnie. Dziękuję ślicznie.
To są straszliwi samotnicy — wszyscy ich przyjaciele, których znasz,
wyjechali do Afryki i u nich zupełnie nikt nie bywa. Kiedy przychodzę i
widzę znów te trzy nakrycia, mdleję. O Marcie nie mówi się w ogóle, ani
słowem, raz pytałem — odpowiedzieli krótko, że wyjechała.
W niedzielę do południa leżałem czytając, po południu pojechałem do
Żuławskich, a potem z nimi do państwa Villefosse. Tam zastaliśmy w
małym salonie stłoczonych kilkanaście osób, wśród których przeważały
upiorne staruchy. Był tam Jean Cassou, dyrektor muzeum sztuki
współczesnej, ten protektor Aliny Śl.[esińskiej], z żoną, której wyschła
ślina i wszyscy jej żałują. Był Maurice Nadeau, redaktor “Les Lettres
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Nouvelles'', tego pisma, które zamieściło w swoim czasie słynny list Jurka
[Lisowskiego]1. (Najzabawniejsze, że sympatyczny ten, choć trochę nadęty
pan, którego Jurek w liście traktował per “Cher Maurice'', absolutnie nie
mógł sobie przypomnieć, jak się ten gruby pan z “Twórczości'' nazywał...).
Nb. Nadeau jest także dyrektorem u Juliarda i wszystkie polskie książki
wydawał. Żuławski wmawiał mu najpierw Witkacego, a potem mnie, tzn.
żeby u mnie zamówił artykuł “krytyk polski wobec literatury francuskiej''
czy coś takiego. Wyniknęło to z rozmowy, gdzie wykazałem się dość
dziwacznymi lekturami, tymi właśnie, które interesują Francuzów i które
uważają za swoją wyłączną własność. Nadeau kiwał głową etc., że
naturalnie, oczywiście — jak to oni. Ale nic z tego nie wyniknęło, ja zaś —
jak wiesz — mam w tych sprawach dość sceptyczną postawę i nie znoszę
tego rodzaju narzucania się. Wszystko zakończyło się ciężką nudą.
Żuławski, leżąc na tapczanie, śpiewał francuskie piosenki, pan de
Villefosse udawał Włocha etc. Krótko mówiąc: przyjęcie u państwa
Zagórskich... Była także malarka polskiego pochodzenia Alice Halicka,
żona czy wdowa takiego Marcoussisa (Żyda rosyjskiego, też malarza).
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Stara już pani, ale miła i bardzo dobra malarka. Zaprosiła mnie razem z
Żuławskimi, z którymi już tak będę chodził w charakterze szwagra. Mili
oni są, żyją ze sobą 25 lat, mają trzech synów, z których najstarszy ma już
20 lat; ona bardzo ładna i wesoła (trochę w Twoim takim czupurnym
typie), on szalenie przystojny, trochę szorstki w manierach, trochę snob,
dobry, choć mało płodny pisarz. Bardzo ich polubiłem.
* Paryż, 30 I 1961
Przesyłam kolejny felieton. Przypuszczam, że Poezja krytyków1 w
końcu poszła, nie było tam nic, co by się mogło nie podobać; zatrzymali
tylko ze względu na inne materiały. Nie pamiętam zupełnie, co tam
napisałem, pamiętam tylko, że mi na tym felietonie zależało. Boję się
natomiast o ABC sadyzmu2, może tytuł trzeba zmienić, aby nie drażnić
niedźwiedzi?
Listów od Ciebie nie ma i nie ma. Już zaczynam się przyzwyczajać i
schodząc rano na dół, nawet nie żywię nadziei, że coś tam w mojej
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przegródce znajdę. Jutro będę czekał na telefon, może dostanę jakieś dobre
słowo i dobrą wiadomość.
Mnie tu jako tako. Zdrowy jestem, nie mogę narzekać. Drażni mnie
tylko coraz bardziej mój pokój. Ciasnota daje się we znaki i to, że nie mogę
się rozłożyć. Nie mam ani szafy, ani nocnej szafki, wszystko porozkładane
na półce, w walizce, na kominku, co tylko ruszę, to coś spada.
W piątek odwiedziłem Jadwigę Kukułczankę (tłumaczkę Anouilha,
współpracowniczkę “Teatru''). Mieszka w ogromnym pokoju z dwiema
szafami, z osobną toaletą za 650 franków miesięcznie. Tyle że nie można
do niej dzwonić, bo telefon na dole i przez nikogo właściwie nie
obsługiwany. Trzeba nadsłuchiwać przez cztery piętra, a potem lecieć. Ja
bym bez przerwy słuchał. Ale i tak się chyba przeniosę. Zależy od
wiadomości od Ciebie. Dla nas obojga ten pokój nie wystarczy, a większe
u nas są za 875 fr. W ogóle mój patron jest świnia, bo jak się tak długo
mieszka, powinien dać zniżkę. Nie cierpię go, patronka też się na niego
skarżyła, że “ciężki człowiek''.
W sobotę pisałem, wieczorem wyszedłem i wróciłem ni mniej, ni
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więcej, tylko w niedzielę w południe. Najpierw poszedłem do kina na
dziewiątą. Porte de la nuit1 — Carnégo, stary film rozgrywający się w
ciągu jednej nocy na dalekim przedmieściu Paryża. Po kinie (była
jedenasta), spragniony ludzi, których cały dzień nie oglądałem,
przypomniałem sobie, że na pobliskiej ulicy des Boulangers jest małe,
bardzo obskurne bistro “Chez Maurice''.
Maurice jest Arabem z fantazją, robi wszystko, aby jego bistro było
możliwie jak najbrudniejsze, urządza “bale'', liczy tanio, robi kawały. Tym
ściągnął do siebie bardzo szczególne towarzystwo, m.in. polskich malarzy i
różnych włóczęgów. Wszedłszy zastałem tam przy zsuniętych stolikach
zbieraninę, pośród której rozróżniłem mojego dawnego krakowskiego
kolegę, malarza Andrzeja Meissnera, słynną rozrabiaczkę Alicję
Tomaszewską, żonę (dawną) Henryka Tom.[aszewskiego], jakąś malarkę
(a raczej studentkę) z Krakowa o nazwisku mi nie znanym, jakiegoś
reżysera filmowego (mendę), wreszcie znanego “Piotrusia'' Skrzyneckiego,
założyciela i szefa krakowskiej “Piwnicy pod Baranami''. Poza tym jakieś
dwa żydowskie małżeństwa, znany dziennikarz z “Le Monde'' Philippe
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Ben, specjalista od spraw wschodnich i od Izraela (świetny zresztą), jakiś
dziennikarz holenderski, który okazał się kolegą tego Brugsmy, z którym w
Warszawie rozmawiałem, jakiś tancerz-mim również Holender, ale rodem
z Indonezji, jakiś Hiszpan, który pośrodku tego całego bałaganu, nie
zwracając na nic uwagi, czytał i robił notatki, jakaś rozszalała hiszpańska
Żydówka, praktykująca u Heleny Rubinstein... Poza tym robotnicy z
pobliskich hal winnych, ich dziewczęta, Arabowie, stare, pijane prostytutki,
a raczej clochardki ze swymi towarzyszami, dosłownie w łachmanach.
Wszystko to przemieszane, lekko pijane, coraz to jakaś para wychodziła na
środek i tańczyła, wokół żelaznego piecyka, przy muzyce z płyt prawie
wyłącznie arabskiej... Opuściliśmy ten lokal około pierwszej, chyba, a za
nami powlókł się mim z Indonezji, kelnerczyk od Maurice’a, może
szesnastoletni Arab, który zakochał się w malarce z Krakowa, przedziwna
Hiszpanka-lesbijka, która nie wiem skąd się znalazła. Piliśmy kawę gdzieś
koło Odeonu, potem szliśmy ulicami do hal, na zupę, potem uciekaliśmy
przed Alicją Tomaszewską i jej kupą, aż wreszcie wylądowaliśmy, koło
czwartej chyba, w halach, gdzie panował ruch jak w biały dzień. Wszystkie
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restauracje były otwarte, pełno ludzi, którzy przychodzili z
najwykwintniejszych lokali, na ostrygi prosto z samochodu i na szampana.
My jedliśmy zupę cebulową zapiekaną z serem, przy barze, już tylko
Meissner, reżyser i malarka z Krakowa, i ja, a potem jeszcze byliśmy w
barze, który nazywa się “Świńska Nóżka'', i w innym, “który pali fajkę'', i
w jeszcze trzech innych. Gdzieś poznałem starego białego Rosjanina, gdzie
indziej fanatyka z Płd. Ameryki, który z wściekłością wmawiał we mnie,
że jestem Jankesem, bo noszę okulary i nie mam wąsów. A potem już byli
tylko Arabowie, z których jeden uczęstował mnie całym repertuarem
paskudnych polskich słów. Wreszcie dwóch przyczepiło się do nas na
amen. Zniknął gdzieś Meissner i reżyser (menda), zjawił się natomiast
“Piotruś'', zupełnie nie wiem skąd, i została niezmordowana malarka, i ja, i
ci Arabowie znów nas gdzieś zaprowadzili, gdzie się zaprzyjaźniłem z
intelektualistą murzyńskim z Ghany. Potem było już jasno, chyba ósma.
Piliśmy białą kawę znów w innym barze i rożki jedliśmy, bo to była pora,
kiedy cały świat pije białą kawę i je rożki. Ale byliśmy głodni i wtedy
jeden z Arabów zaprowadził nas do bistra, które prowadzi jego brat.
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Wsadził nas do taksówki i pojechaliśmy. Ja się wściekałem i zapewniałem
malarkę (wciąż nie wiem, jak się nazywa) i “Piotrusia'', że oni nas
wszystkich wezmą do haremu, a Arabowie cieszyli się tak, że śpiewali całą
drogę, klaszcząc w ręce. I zajechaliśmy na przedmieście, do maleńkiego
starego bistra, przy wąskiej uliczce uwikłanej w tory kolejowe, a wtedy
nagle zobaczyłem, że to jest świat z filmu Marcela Carné i taka właśnie noc
paryska, kiedy się nie śpi, tylko zawiera przyjaźnie nie trwające dłużej niż
do rana, przyjaźnie, które kończą się na schodach metra — przekonałem
się, że taka właśnie noc jest za mną, i przestałem żałować zmęczenia,
przestałem zżymać się na absurdalność tego wszystkiego. W bistro
wszyscy byli dla nas bardzo mili, nawet znalazł się stary polski robotnik, a
właścicielką była gruba poczciwa Francuzka. Tyle tylko że jeść nic nie
dali, a nasz Arab postawił nam po kieliszku białego wina. Wyszliśmy źli na
niego, śpiący (było już chyba koło dziesiątej rano), Arabowie zaś z nami. I
zaczęła się dopiero głupia historia, bo oni postanowili się z nami nie
rozłączać, lecz być z nami cały dzień, aż do następnego wieczora, kiedy
znów pójdziemy do Maurice’a, tylko żeśmy ich nie widzieli, bo ich
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wyrzucono za “historie'', zanim myśmy przyszli. Zrobiło się nieprzyjemnie,
ich upór jest innym uporem, a przyjaźń inną przyjaźnią, szli za nami, jak
zabłąkane psy idą za człowiekiem, który im skórkę z kiełbasy rzucił. Na
schodach metra rozeszliśmy się z “Piotrusiem'', za którym pociągnął jeden
z Arabów, ja zaś zostałem z malarką i drugim. Jechaliśmy metrem,
wmawialiśmy mu, że tu właśnie ma wysiąść, on zaś, ledwo po francusku
mówiący, powtarzał tylko “Allons ensemble'' — jedziemy razem.
Wyskoczyliśmy wreszcie na jakiejś stacji, zostawiając go kompletnie
ogłupiałego.
Była chyba jedenasta w południe. Na placu Denfert-Rochereau malarka
wsiadła w taksówkę, a ja, sam, powlokłem się przez bulwar Raspail,
którym leciały samochody na weekend, przez Ogród Luksemburski, w
którym bawiły się już dzieci. Mojej nieobecności w hotelu nawet nikt nie
zauważył.
Cały dzień potem spałem, jadłem, goliłem się, wyleczony na jakiś czas
z tęsknot “do ludzi''. Ale dzisiaj wieczorem idę na herbatę do pani Ireny
Paczkowskiej. Jest to wdowa po poecie Jerzym Paczkowskim, siostra Eug.
259

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Szrojta, tego z PIW-u. Będą tam Wierzyńscy i Tad. Brzozowscy. [...]
* Paryż, Hopital Cochin, 5 II 1961
Piszę po kilkudniowej przerwie, bo jak wiesz, zabrano mnie do szpitala.
Wiem od Żuławskiego, że dzwoniłaś, że masz paszport, i teraz będę już z
dnia na dzień oczekiwał Twojego przyjazdu. Wiem, że oboje jesteście
zdrowi i chyba mnie kochacie.
Co do mnie, sprawa tak wygląda: we środę 1 II dostałem rano bardzo
ostrych bólów w lewym boku. Poprosiłem o pomoc patrona, który postawił
diagnozę, że to ślepa kiszka, i wezwał pogotowie. Przyjechało dwóch
sanitariuszy, bez lekarza, bez zamiaru interweniowania na miejscu, i
zawieźli mnie prosto do szpitala Assistance Publique (Opieki Społecznej).
Mnie tak bolało, że nawet okularów i pieniędzy nie miałem siły zabrać, a
paszport sami znaleźli. W szpitalu dano mi zastrzyk, rozpoznano kamicę
nerkową i skierowano od razu na internę. Ból niebawem się uspokoił i
resztę dnia spędziłem na rozmyślaniu, jak się stąd wydostać bez ubrania i
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pieniędzy. Czekałem na jakiś znak życia z ambasady, bo patronowi już z
karetki krzyknąłem, żeby zadzwonił. Ale na drugi [dzień] dostałem znów
bólów jeszcze gorszych. Trwały pełne 12 godzin pomimo sześciu
zastrzyków atropiny etc., nie licząc czopków. Uspokoiło się przed nocą, ale
nad ranem znów mnie wzięło, tym razem już na krótko. Rano zabrali mnie
na rentgena (prawdę mówiąc, kazali pójść — musiałem jakoś poczłapać).
Zdjęcie wykazało kamień w przewodzie. Wobec tego muszę w szpitalu
zostać aż do wtorku, do następnego zdjęcia. Prosiłem lekarza, żeby mnie
zwolniono, absolutnie nie chciał się zgodzić. Kamień w przewodzie grozi
zapaleniem i trzeba go wypłukać lub wyjąć. Piję więc 5 litrów wody
dziennie i dostaję dwa razy dziennie atropinę na rozszerzenie przewodu.
Czuję się dobrze, nie mam już gorączki (trochę miałem), wolno mi
właściwie wszystko jeść, mam tylko pić. Jeżeli kamień nie wyjdzie, trzeba
będzie go wyjąć przez cewkę. Tego się boję, ale powinien sam wyjść.
Jednocześnie walczyłem o moje rzeczy. Dopiero na trzeci dzień zjawiła
się Ewa Fiszer, lunatyczka, niezdolna nic załatwić. Przyniosła mi fiołki,
wobec tego wysłałem ją po mydło, bo nie miałem się czym umyć. I co
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najważniejsze, pożyczyła mi pieniędzy. Zadzwoniła do ambasady, żeby
wreszcie ktoś przyszedł i pomógł mi. Oni tylko dzwonili do lekarza i
pytali, czy dobrze już. Przyjechała więc pani Klimek z ambasady [...]. Ja
zresztą już o nic nie prosiłem, bo miałem nadzieję wyjść w sobotę. Dopiero
późnym wieczorem w sobotę dowiedziałem się, że mam jeszcze zostać.
Dzisiaj rano był Żuławski, a po południu Tadeuszowie Brzozowscy.
Żuławskiemu pokazałem moją pięciodniową brodę i wszystko co miałem:
paszport. Spytał, oglądając sobie paznokcie, czy powiedziałem to wszystko
jego sekretarce. Wobec tego zmieniłem temat. On, już Francuz, póty
uprzejmy, póki się go nie niepokoi. Przypuszczam, że przyjazd do mnie
uważa za bohaterskie poświęcenie. Dopiero Brzozowscy zrobili to, co
należało: po prostu natychmiast pojechali do hotelu bez robienia
problemów i w ciągu półgodziny byli z powrotem. Dzięki nim mogłem się
po raz pierwszy od 5 dni uczesać, ogolić, umyć, napisać list. I przywieźli
mi jabłka. Zdołałem ich zawiadomić zupełnie przypadkowo, że jestem w
szpitalu: jedna z pielęgniarek okazała się stryjeczną wnuczką J. ConradaKorzeniowskiego i powiedziała mi, że idzie na wernisaż do polskiej Galerii
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Lambert. Wiedziałem, że tam będą Brzozowscy, Wierzyńscy itd., i
prosiłem, żeby powiedziała o mnie Romanowiczowi — właścicielowi
galerii. I nie zawiodłem się: dzięki Conradowi wróciłem do normalnego
stanu.
Przerażała mnie sprawa płacenia, ale Żuławski zapewnił mnie, że “to
się załatwi''. Prosiłbym Cię, Kochanie, abyś od Ziemka dowiedziała się, jak
on załatwił swój pobyt w szpitalu, także w Paryżu.
Wszystko jest więc na dobrej drodze. Tutaj brudno, tłoczno, bardzo
hałaśliwie, ale opieka dość dobra. Jedzenie podłe. Mimo wszystko tłustej
baraniny i zupy fasolowej, którą tu dają, jeść nie mogę. Fiołków też nie, a
oprócz Brzozowskich nikt mi nic nie przynosi. Dokoła mnóstwo starców,
Arabów, dużo bardzo ciężko chorych. Smutno — szpital stary, ciemny,
korytarze zatłoczone łóżkami. Ale, w końcu.
Kończę, bo papieru mało — Całuję, czekam, Twój A.
* 7 II 1961
Zrobiono mi dzisiaj drugi raz rentgena nerek i stwierdzono, że kamień
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tkwi wciąż w tym samym miejscu. Na nic zdało się wypicie 10 litrów wody
w ciągu dwóch dni. Jutro muszę przejść do kliniki urologicznej na sondę.
Wciąż pytam, czy to takie pilne, czy nie można z tym wstrzymać się do
mojego powrotu do Polski, tłumaczę, że nie mam czasu na to wszystko, że
obawiam się wciąż trudności finansowych — wszystko to nie obchodzi
lekarzy. Odpowiadają mi wciąż, że kamień tkwiący w tym samym miejscu
sprowokować może jakieś tam komplikacje. Tak się cieszyłem, że już
dzisiaj wyjdę. Zmęczył mnie już bardzo ten ruch i hałas, który nawet w
nocy nie ustaje. Moje łóżko stoi przy wejściu na korytarz, obok apteki,
narzędziowni, stołu, na którym przygotowuje się zastrzyki etc. O tyle to
lepiej, że mam przed sobą wciąż zdrowych, roześmianych, zabieganych
ludzi i nie widzę całej sali z tymi strasznymi starcami. Dwóch chorych już
przy mnie umarło. Tutaj nie ma żadnej selekcji chorób i stanów. Jakiś
człowiek konał trzy dni, a wokół niego przechadzali się, żartowali, jedli i
przyjmowali gości inni chorzy. Goście to plaga: wizyty są codziennie dwa
razy — w południe i wieczorem — to niesłychane. Przychodzą całe
rodziny z sąsiadami, z małymi dziećmi etc. Do mnie na szczęście nikt
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więcej nie przyszedł. Aha, był taki historyk Łepkowski, z którym
pracowałem w bibliotece i chodziłem na obiady. Prosiłem p. Klimek z
ambasady, żeby mu dała znać, bo wydawało mi się, że on będzie zdolny do
przyniesienia moich rzeczy. Przyszedł wyraźnie obrażony, że go do takich
rzeczy wzywam, i dał mi do zrozumienia, że nie jest taką tragedią pójść do
domu w pidżamie. Na szczęście dzięki tej pielęgniarce i Brzozowskim już
wszystko miałem i mogłem go zwolnić z obowiązków koleżeńskich.
Dla mnie tu wszyscy są bardzo dobrzy — i lekarze, i pielęgniarki. Z
chorymi mam mały kontakt. Każdy w sobie zamknięty. Zaprzyjaźniłem się
bardzo z jednym młodym robotnikiem. Fanatycznym “lewicowym
katolikiem''. Przychodził na długie rozmowy, płakał przede mną, przynosił
pomarańcze. Dzisiaj odszedł, zapraszając do siebie. Włoch z pochodzenia.
Cóż mi pozostaje: pić dalej wodę, siusiać, słuchać rozmów, starać się
rozumieć. Martwię się bardzo, że nie mogę napisać felietonu. Nie mam po
prostu na czym — zapomniałem powiedzieć Brzozowskim, żeby mi
przynieśli papier. Dzisiaj prosiłem o pozwolenie wyjścia na kilka godzin po
listy — odmówiono mi. Chciałem też kupić sobie pidżamę, bo moja
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zupełnie już przepocona, a szpitalne to wstrętne, grube, drapiące łachy.
Z tym wszystkim czuję się właściwie bardzo dobrze. Nic mi nie jest,
kamienia nie czuję (atropinę wciąż biorę). Poza tym cała ta historia
uratowała mnie być może od depresji psychicznej, której byłem bardzo
bliski. Pośród tych wszystkich biedaków czuję się rześki i zdrowy.
Smutno tylko, że z Tobą żadnego nie mam kontaktu. Listy od Ciebie
leżą pewnie w hotelu, ale nie ma nikogo, kto by mi je przyniósł.
Jakoś to będzie — czekam na Ciebie.
Jak okropnie daleko jesteście ode mnie.
* Paryż, 8 II 1961
Przed godziną wyszedłem ze szpitala. Zrobiono mi cystoskopię, czyli
sondę pęcherza, kamienia nie znaleziono. Albo wypłynął w nocy, albo go
nigdy nie było, a plamy, które wyszły na kliszy — jak mi powiedział
urolog — są jakieś wrodzone. Skąd bóle w takim razie? Wzruszył
ramionami, powiedział, że to może kurcze nerwowe, które od czasu do
czasu będą wracały. Oczywiście brednie — przy nerwowych kurczach nie
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wymiotuje się żółcią i nie ma się gorączki.
Pożegnałem się ze wszystkimi bardzo czule, zwłaszcza z moim
lekarzem, który — jak wszyscy lekarze na świecie — szanował we mnie
“literata'' i popisywał się wiedzą literacką; przy tym wszystkim był
rzeczywiście miły. Rachunek wynosi ok. 80000 franków... Teraz dopiero
zacznie się polka. Poprosiłem na wszelki wypadek o zaświadczenie, że mój
pobyt w szpitalu był absolutnie pilny, konieczny. Dostałem je.
W ostatni dzień pobytu odwiedzili mnie jeszcze Tadeusz Łepkowski i
p. Olga Wirska, a wieczorem przyleciał Bernard, syn patrona, z paką
poczty i flaszką wina od rodziców. Bardzo mnie rozczulili moi patronowie.
* 11 II 1961
Piszę w pośpiechu, bo chcę list ten i felieton nadać jeszcze dziś “na
kuriera'', który odjeżdża.
Czuję się dobrze, tylko wariatowato, tzn. nie mogę usiedzieć ani chwili
na miejscu, “wynosi'' mnie z hotelu, z biblioteki, nie mogę wytrzymać bez
ludzi i bez ruchu. CZEKAM, i zachowuję się jak na peronie przed
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przyjściem pociągu: wtedy rozmawia się z tragarzami, z zawiadowcą etc. I
chodzi się tam i z powrotem.
Przyjeżdżaj czym prędzej. Pokój u nas może być za 875 franków, ale
bardzo ładny. W moim już sam nie mogę wytrzymać, wszystko leci.

4 III 1961 [Paryż]
[...]
268

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Ekshibicjonizm jedynym zyskiem francuskiej literatury, odkąd
przestała walczyć i być prześladowana. Chwile ryzyka politycznego:
Dreyfus, Résistance. Stąd wskrzeszanie tych momentów: afera 1211.
Nieporównane ryzyko literatury rosyjskiej: dekabryści, narodowolcy,
komuniści.
Ryzyko literatury polskiej: rozbiory, komunizm, okupacja. Wątek
“pierwszego okresu'': ryzyko wobec band etc. Mit awangardy — jedyne jej
ryzyko: utrata czytelnika.
———
Czym ryzykuję dzisiaj? Na to pytanie pisarz musi odpowiedzieć
poważnie.
7 III 1961 [Paryż]
[...] Poszukuje się ryzyka poza literaturą, jej potwierdzenia z zewnątrz
— sankcji. Gdyby poszukać w niej samej: aby słowo każde było
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samobójczym ciosem, aby akt twórczości i publikacji, był spektaklem
ścinającym krew w żyłach. Aby talent stał się powołaniem do szczerości.
1963
1 I 1963
[...] Wieczorem lektura artykułu Witolda Jedlickiego pt. “Chamy'' i
“Żydy''1. Przysłał mi go nieznany nadawca z Montrealu w formie odbitki z
“Kultury''. Artykuł poruszył mnie, ponieważ pozbawił resztek złudzeń co
do “polskiego października'', a raczej dowiódł mi, że złudzenia takie
miałem.
3 I 1963
Dzisiaj rano w bibliotece Związku jałowa godzina nad kartką papieru.
Próbowałem pisać kolejny felieton dla “Przeglądu''. Wreszcie
zdecydowałem się nie pisać. Miałem na ten temat długą rozmowę z Kazią
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w Zakopanem. Domagała się ode mnie przerwania felietonów i przejścia na
dłuższe szkice. Zbiegłem więc do telefonu i pytałem, czy potwierdza to.
Potwierdziła stanowczo. Wróciłem więc na górę w płaszczu i w kapeluszu i
powiedziałem Ketowi Puzynie, który tam siedział, że koniec z felietonami.
Przyklasnął smutno.
Zabawne są te nasze spotkania w bibliotece. Sami jesteśmy w dużym
pokoju, gadamy trochę, milczymy, pracujemy, tak jak to było trzynaście lat
temu na Karmelickiej 56, gdzie się do jego pokoju, który z Jankiem
Błońskim zajmował, kryłem przed domowym piekłem oraz własną
nieporadnością. Teraz kryjemy się obydwaj.
[...] Pojechałem więc do “Przeglądu''. [...] Rozmawialiśmy o artykule
Jedlickiego. Gottesman przypuszcza, że artykuł był inspirowany przez
grupę, która zwalcza “puławczyków'', może przez Moczara. Kto wie?
Może za cenę paszportu do Izraela? Paweł [Beylin] określa Jedlickiego
jako wariata, Andrzej Osęka, który do rozmowy się wtrącił, przypomniał,
iż tenże Jedlicki usunął go kiedyś z uniwersytetu, a na pytanie, jakie są
powody, odpowiedział, żeby lepiej nie pytać. Był członkiem partii, o czym
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nie wiedziałem.
W trakcie tej rozmowy odwołano mnie do telefonu. Zgłosił się jakiś
pan z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i poprosił o poufną rozmowę
celem “wyjaśnienia pewnej sprawy''. Wyznaczenie czasu i miejsca
pozostawił mnie. Wyznaczyłem mu spotkanie na jutro, na godzinę 10, w
“Świteziance''. (Był gotów przyjść do domu, jeśli “są u mnie warunki'').
O co może chodzić? Pierwsze skojarzenie miałem z ową anonimową
przesyłką z Montrealu, ponieważ dopiero co Ket powiedział, że dostał już
kiedyś podobną, od tego samego nadawcy, i że to może być prowokacja.
Ale to nonsens. Do czego mnie można prowokować, dając mi Jedlickiego
do czytania. Przypuszczam, że chodzi raczej o Janka w związku z
nagrodą1. Mam zasadniczą wątpliwość, czy powinienem w ogóle dać się
wciągać w rozmowę. Jakiekolwiek wyjaśnienia złożę w sprawie, która nie
podpada pod kodeks karny i nie jest przedmiotem śledztwa
prokuratorskiego, stanę się faktycznym współpracownikiem władz
bezpieczeństwa. Z tym że jeśli odmówię — zaszkodzę temu, o kogo może
chodzić.
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Oczywiście, może chodzić o coś zupełnie innego, czego jeszcze nie
znam. Okaże się.
5 I 1963
Był to zażywny, starszawy pan, z wyglądu bardziej sklepikarz z
Chmielnej niż funkcjonariusz policji. Czekał przed “Świtezianką'', bo w
kawiarni był remont. Zaproponowałem, aby udać się do redakcji (już
wczoraj żałowałem, że umówiłem się akurat w kawiarni), zgodził się, choć
niechętnie. Zaprosiłem go do samochodu. Wydawał się stremowany,
pokasływał, pytał, “jak się skoda sprawuje'', że “koledzy też mają skody''
etc. “O, choinka'' — powiedział wchodząc do redakcji i zainteresował się
zaraz, czy nikt tu nie przyjdzie.
Chodziło mu o moje kontakty z przedstawicielami obcych
“kapitalistycznych'' ambasad. Powiedziałem swobodnie, że znam Scanlana,
i opowiedziałem tonem żartu, jaką depeszę dostałem do Kazimierza.
(“Przyjeżdża plus Scanlan z żoną''), jak nie mogłem zrozumieć, kto ma
przyjechać, jak nie mogłem rozróżnić Vierecka od Scanlana etc. Potem
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mówiłem możliwie jak najwięcej o dziwactwach Vierecka, mój rozmówca
natomiast chciał koniecznie dowiedzieć się, o czym mówiło się w domu
Scanlana. Wobec tego wspomniałem o cocktailu z okazji pobytu Irvinga
Stone’a, pytał, kogo jeszcze tam z Amerykanów poznałem, nie umiałem
wymienić mu nazwisk. [...]
Na koniec, pochrząkując i ćmiąc nerwowo carmeny, zapytał, czy może
do mnie zadzwonić i “porozmawiać''. Gdyby pan coś interesującego
zauważył..., nas by interesowały różne, powiedzmy, sposoby ich pracy etc.
Przyznam, że zmieszałem się potwornie. Długą chwilę nie wiedziałem po
prostu, co powiedzieć, w końcu powiedziałem, że nie nadaję się do roli
informatora. Zaczął się zastrzegać, żebym go źle nie zrozumiał, a ja znów
powiedziałem, że byłoby to dla mnie nieznośne chodzić tam i wiedzieć, że
potem będę miał telefon i rozmowę. Powiedziałem, że utrzymuję z ludźmi
tylko prostolinijne stosunki, bez ubocznych myśli. “To znaczy, nie chce
pan mieć więcej telefonów?'' Odpowiedziałem: “Nie''. I dodałem: “Jeżeli
interesuje pana moja osoba, mówię lojalnie wszystko, bo to jest pana
funkcja, ale żebym miał przekazywać treść rozmów...'' “Ależ nie, pan to
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zbyt szeroko bierze...'' Na tym skończyło się.
Nic groźnego, a przecież miałem przez cały dzień i dotąd jeszcze mam
takie uczucie, jakbym zetknął się z jakimś obrzydlistwem; z kurwą np. albo
podłością, z czymś lepkim, oślizgłym. Nie przypuszczałem, że to na mnie
zrobi takie wrażenie. Najgorsza jest towarzyska gładkość takiej rozmowy i
wrażenie, że to on się męczy. Poczułem w pewnej chwili, że byłbym gotów
powiedzieć więcej nawet, niż on by chciał, na jakiejś dziwnej zasadzie
wyniesienia się ponad sprawy, o które pyta.
Warszawa, 1 VII 1963
Chrystus: był, nauczał, czynił cuda. W porządku historii zbawienia. Co
oznacza w porządku ludzkim: był, nauczał, zapisano jego historię. Historia
Chrystusa, jego misji, jego cudów rozciąga się na tysiące lat. Cud zapisany
przez ewangelistę jest cudem, choćby nigdy nie został uczyniony, tzn.
choćby współcześni o tym nie wiedzieli. Jan XXIII nie uczynił żadnego
cudu widzialnego. W średniowieczu przypisano by mu już ich sto. Jan
XXIII jest świętym (załóżmy). W naszych dzisiejszych pojęciach
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tłumaczymy to jego taktyką, mądrością, wpływem, stylem. Gdybyśmy żyli
w średniowieczu, tłumaczylibyśmy to cudami. “Cud'' jest metaforą,
historyczną postacią świętości, jej hipostazą. [...]
5 VII 1963
Despotyzm nigdy nie prowokuje rewolucji swoimi okrucieństwami.
Prowokuje je dopiero swoimi ustępstwami. Wielka Rewolucja Francuska
wybuchła wtedy, gdy Stany Generalne już były zwołane, rewolucja
rosyjska wtedy, gdy konstytucja była nadana. Polskie powstania wybuchały
w odpowiedzi na liberalne koncesje. Poznańskie rozruchy 1956 roku
skierowane przeciwko systemowi stalinowskiemu wybuchły wtedy, gdy
ten system już nie istniał. Żaden despotyzm nie został obalony przez
rewolucję. Despotyzm wyczerpuje się sam i sam wykonuje gest
samobójczy. Wtedy wybucha rewolucja, która dobija leżącego albo...
dodaje mu sił i sprawia jego odrodzenie.
15 VII 1963
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Rozmowa z Jankiem. Pytanie przemysłowca-Francuza: co to jest
wiara?
Próba odpowiedzi: w katechizmie występuje obok dwóch innych cnót
ewangelicznych: nadziei i miłości. Stanowi więc z nimi nierozerwalną
całość i tylko poprzez nie da się wytłumaczyć, podobnie jak każdą z nich
da się wytłumaczyć przez dwie pozostałe.
Miłość jest gotowością oddania się bez granic. Nadzieja —
przekonaniem, że istnieje przedmiot godzien naszej miłości. Wiara jest
przemianą nadziei i miłości w stan absolutnej pewności. Wiara jest
miłością i nadzieją w stanie wiedzy. Jest wiedzą w przedmiocie miłości i
nadziei.
12 IX 1963
[...] Za dużo myślenia o Polsce normalnej, to znaczy bogatej i dobrze
rządzonej. Wydaje mi się to odwoływaniem się do dziecinnych przekonań
o tym, że świat dorosłych jest doskonały i bogaty; mamy ten stosunek do
Zachodu — Zachód jest aktualizacją infantylnych stanów zachwycenia.
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Wszystko polega na lęku przed odpowiedzialnością i pracą. Ponieważ
wielką część tego lęku wpoił w nas ustrój, w którym żyjemy, infantylna
procedura odnosi się w pierwszym rzędzie do niego: poprawiamy go,
zamiast pracować, poprawiamy wedle dziecinnych wyobrażeń.
Zamiłowanie do neonów, kolorowych etykietek, ubrań i butów z
ozdobnymi metkami.
Moje wzruszenie na widok czerwonej, samotnej reklamy Kodaka w
Innsbrucku. Taka sama widoczna była nad dachami Zakopanego, gdy się
podjeżdżało do Krupówek od strony dworca. Dzisiaj jeszcze sterczy jej
ciemny szkielet na domu Schabenbecka. Wtedy w Innsbrucku o tym nie
pamiętałem i widok tej reklamy był dla mnie tylko symbolem dobrobytu.
Przypomniałem sobie o tym w tej chwili, gdym zrozumiał związek marzeń
o Zachodzie ze wspomnieniami dzieciństwa. Na tę reklamę Kodaka
musiałem patrzeć co wieczór z balkonu “Stamary'' podczas wakacji w
sierpniu 1939 roku.
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13 IX 1963
[...] Dusza zimna, głowa tępa, wiotkie łydki. Nędza.
21 IX 1963
Pascal: Jeżeli człowiek nie jest stworzony dla Boga, czemu jest
szczęśliwy tylko w Bogu? Jeżeli człowiek jest stworzony dla Boga, czemu
jest tak przeciwny Bogu.
[...]
Szukać dowodów na istnienie Boga? Żaden z dowodów niczego nie
dowodzi: istnieje lub nie, to zależy od sprawności dowodu, który w każdej
chwili może być obalony. Dowieść trzeba, że istnienie Jego ma związek z
moim istnieniem, tzn. dowieść, że we mnie jest la part divine, że natura
człowieka jest boska.
Dlatego antropologia jest metodą teologii.
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22 IX 1963
Jestem bardzo zmęczony. Są chwile, kiedy nie mogę po prostu znieść
koło siebie nikogo. Nigdy nie jestem sam. Nigdy nie mam swobodnej
myśli. 90% mojej energii idzie na życie rodzinne. W chwilach kiedy o tym
pomyślę, jestem prawie zdolny do zbrodni.
Ile pokory trzeba mieć, żeby być dobrym.
Z drugiej strony — czy nie ma się obowiązku obrony? Jest przecież
miłość mała i wielka. Co zrobić, gdy miłość mała przeszkadza rozwinąć się
wielkiej? [...]
Może więc miłość mała jest warunkiem miłości wielkiej. Bóg ma czas
na wszystko.
25 IX 1963
[...] W mieście powitanie Ulbrichta. Wszystkie szkoły i zakłady pracy
na trasie. Gazety wykupiono do jednej, bo dzieci mają na zadanie nauczyć
się życiorysu Ulbrichta.
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27 IX 1963
[...] Dziesiąta rocznica śmierci Tatusia.
Kazia wyjechała do Białowieży.
Andrzejek ma anginę, czyta Ogniem i mieczem.
Wczoraj wizyta Janka z Teresą. Teresa umie kochać przedmiot swego
wyboru.
———
Spowiedź: pokusa mówienia źle o sobie czy strach przed
nieodwołalnym podporządkowaniem się sprawiedliwości najwyższej;
strach przed rozgrywką o niebo, o świętość. Bo jeśliby o to nie chodziło, to
po cóż bym szeptał do owłosionego ucha za drewnianą kratką i po cóż bym
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słuchał słów przychodzących do mnie wraz z kiepskim oddechem...
29 X 1963
Piszę opowiadanie (Sierota)1, więc nie prowadzę dziennika.
19 XI 1963
Spotkanie z Teodorem Parnickim. Był niestety pijany. Rozpili go
marynarze na statku “Krynica'', teraz wciąż jest pijany. Ogromnie
przeżywa konfrontację z ludźmi, którzy o nim piszą. Spytał mnie po prostu,
czy to naprawdę dobre, czy też go tylko “wydmuchują''. Powiedziałem mu,
że Beatrycze to arcydzieło — rozpłakał się i mówił, że na tę chwilę czekał
etc...
Jest żenujący i wzruszający, dziecinny i wielki. Mieszka w Meksyku,
bo tam najtaniej, nie pracuje i żonie pracować nie pozwala, chce pisać i
chce, aby ona jego pisania pilnowała. I tak lata całe.
21 XI 1963
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[...] Dzwonił St. Żółkiewski, żeby napisać do “Pamiętnika
Literackiego'' o literaturze XX-lecia. Napiszę o krytyce i publicystyce
literackiej. Doszedłem do przekonania, że to bardzo piękny temat: np. o
tekstach stalinowskich (o Andrzejewskim, Borowskim, Lasocie) można już
dzisiaj pisać tak jak o jakichś obłąkaństwach z epoki powstaniowej1.
1 XII 1963
35 lat przeszło. Co dalej?
Pisarstwo jest zastępczą realizacją jakiejś gigantycznej zachcianki.
Pisarza poznaje się po tym, “kim chciałby być'' — jak dziecko.
Ja np. chciałbym być... Ba, to właśnie trzeba by dopiero wyznać. Ale
chyba tak: prezydentem Rzeczypospolitej albo proboszczem w zapadłej
wiosce góralskiej.

1964
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4 IV 1964
Uchwała KC KPZR o konieczności położenia kresu “rozbijackiej''
działalności KPCh. [...] U nas sprawa “manifestu 34''2. Aresztowanie Janka
Lipskiego1. Otrzymawszy wiadomość o tym, zatelefonowałem do jego
żony, dowiedziałem się, że już jest wolny. Nazajutrz spotkałem się z nim.
Spotkałem się także z Jasienicą. Zależało mi na wejściu w kontakt z
ludźmi, którzy podpisali manifest. Zakaz publikacji dla 12 pisarzy. U nas
zdjęto Kotta i Lipskiego. Radziłem Jurkowi Stryjkowskiemu, aby zwołał
zebranie i napisał list do Jarosława “z prośbą o instrukcje''. Jarosław
wyjechał do Włoch, nikomu nic nie mówiąc. Kiedy Stryjkowski był u Bidy
(obecnego prezesa Cenzury), Strasser (cenzor) miał powiedzieć, że “nie był
to moment na wyjazd''. Stryjkowski usiłował się dostać do Kliszki,
odpowiedziano mu, że wyjeżdża. Przypuszczam, że ma spotkanie z
Chruszczowem, gdzie chyba zostanie podjęta uchwała “bratnich partii'' w
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sprawie Chin2 i prawdopodobnie powstanie projekt utworzenia czegoś w
rodzaju Kominformu.
11 V 1964
Drugi miesiąc afery “listu 34''. Wczoraj “protest'' pisarzy przeciwko
“dywersji''. Moja odpowiedź na list egzekutywy partyjnej: “W związku z
pismem... komunikuję, że odmawiam podpisu pod oświadczeniem, które
wprowadza w błąd nie poinformowaną opinię publiczną, odwracając jej
uwagę od istotnych problemów życia kulturalnego w Polsce''.
Czekam na rezultaty.
Powiedziałem Jarosławowi, że taki list napisałem. Wysłuchał z uwagą i
powiedział z przekonaniem: dobrze zrobiłeś...
14 VI 1964
Po zebraniu przedzjazdowym w ZLP. Maria Dąbrowska wygłosiła
przemówienie, które określa się w kołach egzaltowanych jako historyczne.
Zawierało ono historię “sprawy 34'', którą wszyscy znają, oraz opinie, które
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od dwóch miesięcy znajdują się w powszechnym obiegu. Wartość
przemówienia polegała na dokładności w zestawieniu faktów oraz na
jasności i precyzyjności w komentarzach. Cała historia nabrała naraz
godności, wszyscyśmy się w naszych własnych oczach podnieśli, gdy nam
o nas samych dokładnie, chłodno i spokojnie opowiedziano. Dąbrowska w
swoim referacie nie odkryła nic nowego w sprawie, którą znamy, i w nas
samych. Odkryła po prostu sekret literatury, tj. porządek estetycznomoralny skryty pod tym całym bałaganem plotki i głupstwa.
Wygłoszono potem przemówienia, najczęściej zbędne (CatMackiewicz, Putrament, Iwaszkiewicz, Koźniewski, Grzędziński, Załuski,
Łaszowski, Kisielewski, Jasienica, Wańkowicz), krzyczano, obrzucano się
obelgami, Zawieyski dzwonił i ręce łamał. Afera toczy się dalej,
rozpoczyna się już czwarty miesiąc jej nieprzerwanego ciągu. Wczoraj
wezwano do Komitetu Warszawskiego Partii Stryjkowskiego, Śpiewaka,
Karsta, Lisowskiego, tj. członków partyjnych zespołu “Twórczości''.
Domagano się od nich deklaracji przeciwko akcji Wolnej Europy, tzn. po
prostu podpisania aktu, który stał się kryterium. Stryjkowski i Karst
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odmówili wszelkiego poparcia dla tej akcji, twierdząc, iż nie mogą się
izolować od pisarzy, którzy są chlubą polskiej literatury, Lisowski swój
podpis złożył (pod czym, nie wiem), Śpiewak chyba także. Stryjkowski
zdradził mi wczoraj, że Iwaszkiewicz chciał mnie usunąć z redakcji, gdym
ogłosił w “Życiu Warszawy'' artykuł o współczesnej powieści. Prosił mnie
o dyskrecję. Dobrze, że mi to powiedział, będę bardziej zdecydowany, gdy
mi przyjdzie ostatecznie “odciąć się'' od krętactw Jarosława.
Jutro rozpoczyna się IV Zjazd PZPR.
17 VI 1964
[...] “Akt 34'' był aktem publicznym i jako taki stanowił precedens dla
innego typu postępowania obywatelskiego. Odwoływał się do prawa, a nie
do “dobrej woli'', “życzliwości'', czyli — krótko mówiąc — “łaski''.
Trzydziestu czterech uznało siebie za obywateli, Putrament i Iwaszkiewicz
uważają się za poddanych. Taktyka Putramenta jest skuteczniejsza, lecz
chodzi nie tylko o to, aby osiągnąć skutek bezpośredni, tj. papier, lecz
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skutek dalszy, tzn. taktykę audiencjonalną uczynić nieskuteczną.
Zakopane, 29 VII 1964
[...]
Po obiedzie rozmowa z Karolem Teutschem. Stalin na koncercie w
1953 roku był ubrany w jasny, piaskowy mundur. Siedział w loży po lewej
stronie, a więc w tej samej co ja na Spartakusie w 1962, w drugim rzędzie
za Berią i Malenkowem. Teutsch twierdzi, że to nie był Stalin. Mówi się,
że w styczniu 1953 Stalin już nie żył albo był umierający. Jego “obecność''
na polskim koncercie miała tylko usunąć możliwość powstania plotek o
jego śmierci czy chorobie.
Muzycy dostali po 500 rubli na głowę jako osobisty dar od Stalina.
Podczas koncertu agenci NKWD siedzieli w orkiestrze, obserwując każdy
ruch muzyków (wydobywanie stołków, wpisywanie w nutach).
———
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[...]
Na czym polega historia Josipa Brodskiego1? “Le Monde'' podał
niedawno wiadomość o jego uwolnieniu. I. Lewandowska opowiadała
dzisiaj coś o oskarżeniu go o nieproduktywność. Nie należał do żadnej
organizacji, nie przyjmowano jego przekładów, więc go aresztowano za to,
że nie pracował. Sprawdzić.
Dziś na Krupówkach czarny, otwarty mercedes z eleganckim,
ulizanym, wąskogłowym gangsterem.
Telefon od Kazi.
W telewizji jakiś nieprawdopodobny wodewil Kulmowej2.
2 VIII 1964
[...]
Z opowiadania wujka Janka: pradziadek Ludwik Woźniakowski miał
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remizę pocztową, trzymał “karyjolki'' i bryki, obsługiwał pocztę na Kraków
zachodni, na Wadowice, na Skawinę etc. Miał pałasz i strzelbę nabijaną
stemplem “dla ochrony'' — ale jak mawiał — najlepszą ochroną byli Żydzi,
którzy obsiadali bryczkę. Ładowali się przy rogatce na moście Dębnickim.
W święta państwowe dziadek wkładał kapelusz stosowany i do boku
przypasywał karabelę. Charakter miał twardy, “dragoński'', jak mówiła
babcia, miał swoje manie, od których nie było odstępstwa: chleb tylko w
domu pieczony etc. Nikt lepiej od niego nie umiał ustawić mebli, nikt też
lepiej od niego nie umiał gasić pożaru. Kiedy stodoła się zapaliła, sam
wlazł na dach i dyrygował gaszeniem. Podawano mu konwie na drągach,
które były ciężkie. Zachwiał się, biorąc jedną z nich do ręki, spadł, odbił
sobie nerki i po trzech dniach umarł. Był rok 1900.
Ten Ludwik Woźniakowski (ur. około 1830) był żołnierzem w armii
Bema. Razem ze swoim przyjacielem Sawickim przybył do Transylwanii,
gdzie poznali dom młynarza Knopflocha pochodzącego z bawarskiej
rodziny, która przywędrowała w XVII wieku. Młynarz miał cztery córki.
Wszystkie cztery wyszły za Polaków. Najstarsza za owego Sawickiego, z
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którym wyjechała do Sarajewa. Druga, Berta, za Woźniakowskiego, ale nie
Ludwika, innego, który był przyjacielem Ludwika, a nawet nie krewnym
jego. Trzecia została żoną Borysiewicza ze Lwowa, czwarta zaś wyszła za
owego Ludwika Woźniakowskiego, który
został z czasem poczmistrzem w Krakowie. Ten ze swą żoną z
Knopflochów miał cztery córki, jak teść: Emilię, która wyszła za aptekarza
Steczkowskiego, Franciszkę, która została panną, Julię, która wyszła za
Lachmayera, syna oficera austriackiego (pochodził ze Steyermarku), co
kiedyś stacjonował we Lwowie, a czwarta, najładniejsza Alojza (a
właściwie Luiza czy Lojza), wyszła za niejakiego Kijowskiego Franciszka.
Urodzony był w 1863 roku w Kopyczyńcach. Był synem administratora
majątku Potockich w Kociubieńczykach. Jedynak, kończył gimnazjum w
Tarnopolu. Ojciec odumarł go wcześnie.
6 VIII 1964
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[...]
Wybór Krzysztofa Baczyńskiego z serdeczną dedykacją Kazimierza
Wyki1. Przeczytałem parę wierszy znajomych i... rozpłakałem się.
Supetar na wyspie Brač, 18 VIII 1964
Czwarty dzień kolorowego i hałaśliwego koszmaru. Plecy mnie bolą,
spieczone, oczy mnie pieką, oślepione blaskiem słońca, nieba i fal, głowa
mnie boli z nagrzania i niewyspania. Sąsiedzi wrzeszczą, dzwony dzwonią
o najdziwniejszych porach, nawet o 4 rano, i jakaś piekielna lodówka w
domku naprzeciw włącza się z hałasem takim, jakby to był agregat. Osły,
osty, oliwki, figi, winogrona etc., etc. — śródziemnomorskie peQle-meQle.
Moi szczęśliwi i przemili. Ja chyba też — quand méme. Przeraża mnie
powrót, bo z Dubrownika nie ma pociągu. Jutro jedziemy na Hvar.
Chcieliśmy zwiedzić Korčulę, ale nie ma jak się tam dostać — trzeba by do
Splitu wracać.
Split wart sam za całą tę podróż. Dla mnie jeszcze w osobliwy sposób,
bom się przy wejściu na dzwonnicę katedry przekonał, że mam
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autentyczny lęk przestrzeni. Wylazłem na szczyt, ale ze łzami w oczach.
Supetar, 23 VIII 1964
Dochodzę do granicy wytrzymałości. Prawie bezsenne noce z
koszmarami. Sen o Jarosławie Iwaszkiewiczu, który na oczach dużego
towarzystwa siada w kucki na grobie swej siostry, ściskając w rękach
suchy kij, sen o wywiezieniu mnie do Oświęcimia czy na Sybir — matka,
która mówi mi, żebym przede wszystkim “sam ze sobą nie grzeszył'', i
ksiądz Kozłowski, który jedzie tym samym pociągiem do Zakopanego, a ja
za nim chodzę, żeby mnie po raz ostatni w moim życiu wyspowiadał, i
mijanie stacji — stref, przyspieszanie rytmu pociągu i coraz pełniej
uzbrojone i umundurowane warty; sen o Jastrunie, w którego obecności
mam wygłosić referat o jakimś jego poemacie Arkadia etc. Upał od rana,
mgiełka przed oczami, które nie mogą już znieść nadmiaru barwy i blasku,
spalone plecy, z których złazi dziesiąta skóra, stanowią wiązkę plag
adriatyckich, od których chciałbym natychmiast uciekać do strefy
umiarkowanej.
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[...]
Wczoraj różne głupie myśli polityczne. O swoistej solidarności krajów
byłej okupacji hitlerowskiej i byłego imperium Stalina: równoległość
resentymentów, lęków, zahamowań i aspiracji stworzyła nowy rodzaj
pokrewieństwa i ową wspólnotę w tej części Europy. Cyrkulacja
turystyczna ze wszystkimi jej atrybutami, z przemysłem i czarnym
rynkiem, wspólnotę tę przenosi w sferę najściślej prywatną. Jest to ruch
społeczny, rodzaj wędrówki ludów sezonowej i jako tako skanalizowanej
przez policje, ale w skutkach równie doniosły jak te rozmaite “poussées
barbares'' z wczesnego średniowiecza, bo wytwarzający również nowy
układ sił i nowe zjawiska. Inż. Ramm tu jest, bo buduje Skopje, ja — bo
wydałem książkę. Kto inny, bo zahandlował ręcznikami chińskimi.
Wszystko jedno: przyczyny są te same — niemożność pomieszczenia się w
gospodarczej autarkii: “pousée'' ku południu, ku słońcu. I skutki te same:
narastanie resentymentów w stosunku do tego, co było (Hitler, Stalin,
Turcy, Rosjanie, Austriacy, Niemcy), wzajemne udzielanie sobie tych
resentymentów oraz narastanie aspiracji do bogactwa, porządku, wolności.
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28 VIII 1964
W krużganku Franciszkanów: kapitele rzeźbione w karnawałowe
[sceny] i zwierzęta. Jest tu np. kozioł, który bodzie w tyłek starca
śmiesznego. Są psy, skrzydlate barany, roześmiane gęby, wykrzywione
przeraźliwie. Znaczy to, że krużganek był miejscem zabawy, rozrywki.
Może bracia gonili się po krużganku, wykrzywiając się do siebie?
Pośrodku dwie ławy kamienne naprzeciw siebie.
Słyszę teraz ich śpiew. Gra fisharmonia.
Warszawa, 2 IX 1964
[...]
Dziś przez telefon groteskowa rozmowa z Kazimierzem Wyką o
restytucjach.
On: — Czy świat będzie trwał?
Ja: — Tak, ale kocioł bałkański wybuchnie.
On: — To świetnie, nareszcie będzie pierwsza wojna światowa.
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Lublin, 18 IX 1964
Zjazd1. Referat Iwaszkiewicza. Lizusostwo we wszystkich formułach
powitalnych etc. Niezręczności. O sobie: l’homme du dialogue. Bo
rozmawiał z Gomułką etc. Mentalność petenta. Cenzury nie można znieść,
ale należy ją zreformować w celu “podniesienia autorytetu i
odpowiedzialności urzędu kontroli'', tak aby sprawa była prosta i jasna (jak
mówi kol. Żukrowski). O zjeździe szczecińskim2: istotną rolę odegrały tam
nie referaty Kubackiego3 i Żółkiewskiego, ale przemówienia kolegów
radzieckich. Zjazd ten jest niesłusznie nie doceniany, gdyż np. rozpoczął
wyjazdy w teren, z których wyniknęło sporo dobrych książek.
1 XII 1964
Po imieninach. Mam 36 lat.
8–13 XII 1964 w Oborach
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Stanisław Stomma został przyjęty przez Kliszkę celem ustalenia liczby
posłów grupy “Znak''. Kliszko sprzeciwił się wysunięciu kandydatury
Stefana Kisielewskiego; jako argumentu użył taśmy magnetofonowej, na
której nagrano telefoniczną rozmowę Kisielewskiego z Jerzym
Andrzejewskim. Ci dwaj panowie, prawdopodobnie pijani, rozmawiali
sobie w taki sposób:
Andrzejewski: — Jest strasznie nudno.
Kisielewski: — Zabij Gomułkę, zobaczysz, jak będzie wesoło.
— Widzi pan — powiedział Kliszko Stommie — co to za ludzie:
przestępca i degenerat.

1965
22 V 1965 Braki w dzienniku:
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W dzień 7 bm. rozmowa z pp. tajnymi policjantami w kawiarni
“Muranów''. Ładnie byłoby to opisać, ale mi czegoś wstyd. Nie opisuje się
wizyty u prostytutki, ani zaczepki pederasty. Paszportu nie mam, tzn.
zachowałem się dobrze.
[...]
Życie prywatne: Kazia pojechała do Jeleniej Góry z cyklem odczytów
“Piękno w życiu codziennym''.
Umarła Maria Dąbrowska1. Dzisiaj był pogrzeb.
29 V — 3 VII 1965, Paryż2
2 VII 1965
Umarł Wilek Mach.
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7 VII 1965
Na pogrzebie Wilka gromada generałów, marszałek [Spychalski] w
cywilu, “osobisty przyjaciel zmarłego'', jak napisały gazety. Skąd ci
generałowie do tkliwego Wilka.
Po pogrzebie siwy Kazimierz Wyka opowiadał Kazi i mnie, jak to
przyszło do niego kiedyś podanie o przyjęcie do Związku i że już po 10
stronach wiadomo było, kto to jest. Mieć zawsze cierpliwość na to, by te 10
stron przeczytać!
Zacząłem składać listy Jacka Leszczyńskiego. Kto wie, co z tego
wyniknie.
8 VII 1965
Wczoraj premiera Tanga Mrożka (reż. Erwin Axer, grali
Michnikowski, Fijewski, Czechowicz, Ludwiżanka i in.)1. Sztuka
rozpaczliwa i dziecinna; miota się pośród pojęć, formuł, zaklęć
299

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

“intelektualnych'', a zarazem wstydzi się tej swojej filozofii i raz po raz
wyskakuje z gąszcza świecą farsową. Stąd przedziwna mieszanina
sztubackiego humoru ze sztubacką filozofią i ogólne wrażenie szlachetnego
chałupnictwa intelektualnego.
10 VII 1965
Myśli o szczęściu, pracy i miłości.
12 VII 1965
Listy od Andrzejka z obozu.
[...]
Gaston de Cérizay z “Kultury'' to Mackiewicz. Nowy proces staruszka.
16 VII 1965
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W prasie sprawozdanie z konferencji prasowej w sprawie Cata,
Grzędzińskiego i Millera2. Mówi się ogólnikowo o “niezgodnej z prawem''
działalności, nie precyzując, czy pisarze ci zostaną postawieni w stan
oskarżenia. Mówi się także o uchwale ZLP, według której współpraca z
wrogimi Polsce Ludowej ośrodkami nie licuje z godnością członka ZLP.
21 VII 1965
Wczoraj zakończył się proces Karola Modzelewskiego i Kuronia.
Dostali wyroki po około 3 lata1. Wprowadzono ich na salę w kajdankach.
Młodzież zgromadzona na korytarzu odśpiewała Międzynarodówkę wedle
rytuału ustalonego na pogrzebie Hollanda. Wydaje mi się, że to “byli
komuniści'', ze zbuntowanej i zliberalizowanej kadry stalinowskiej, tworzą
sobie bohaterów. Sami montują proces “orlątka''2 (Zygmunt Modzelewski
zmarł w opinii komunistycznej świątobliwości), sami reżyserują sceny
Dziadów części III, sami tworzą później publiczność i wzburzoną opinię.
Święto 22 Lipca zbliża się w jakiejś dziwnej atmosferze. Prawie nie ma
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portretów, nie ma żadnej akademii ani innej uroczystości, na której
konieczna byłaby obecność Gomułki. Wciąż krążą pogłoski o jego
chorobie. Na dzień 27 lipca zapowiedziano plenum KC.
22 VII 1965
Spokój, duszno, deszcz. “Życie Warszawy'' ukazało się z
kilkugodzinnym opóźnieniem i zniknęło w ciągu godziny. Nie ma w nim
zresztą żadnych wiadomości interesujących. Ani jeden członek
“kierownictwa'' partii i rządu nie zaszczycił obecnością uroczystości w
przeddzień święta; brak też informacji o miejscu ich pobytu. Nagrody
ministra [kultury] otrzymali m.in. Brzechwa, Dobrowolski, Lem,
Filipowicz, Bryll. Na mieście bardzo mało portretów przywódców.
23 VII 1965
Sen na temat Parnickiego. Ktoś o nim mówił czy pisał: “po
nieprzespanej nocy, w podnieceniu i zmęczeniu, uzyskiwał świadomość
średniowieczną...'' Jest w tym jakaś racja: akt pisarski wydaje się być u P.
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aktem ostatecznej desperacji, aktem końcowym, zamykającym cykl
przygotowawczy. Stąd to zmęczenie stylu i jakby pośpiech w pisaniu.
16 VIII 1965
[...] W “Tygodniku Powszechnym'', nr 33 (864), artykuł ks.
Bardeckiego o “laicyzacji''. Pisze o dyskusji wewnątrz ruchu “laickiego'',
notuje z satysfakcją ewolucję tego ruchu w kierunku “humanizmu'',
odnotowuje punkty styczne humanizmu typu Kołakowskiego z
katolicyzmem “otwartym'' (typu Jana i Pawła). Styczność ta, według niego,
polega na wspólnym u “humanistów'' i katolików — strachu przed “pustką''
i “nihilizmem''. [...]
Jak bardzo ten pogląd zakorzeniony jest w katolicyzmie, od jak dawna
straszy się katolików pustką, która się przed nimi otworzy, gdy przestaną
wierzyć...!
24 VIII 1965
[...]
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Comment la réligion est-elle possible?
1. argument antropologiczny: religię łączy się z myśleniem mitycznym;
antropologia współczesna (Lévi-Strauss, Eliade, Jung) odkrywa w języku,
w kulturze, w nauce, w psychologii obecne struktury mityczne. Ergo:
religia jest tym, czym była, tj. syntezą kulturową mitologii. Religia,
względnie to, co za religię uważać będziemy: dla Eliade “homo religiosus''
jest ten, dla kogo sens poprzedza egzystencję. To za mało. System znaczeń
nie jest jeszcze religią, lecz swoistą filozofią. Religia zaczyna się tam,
gdzie kończy się filozofia. Filozofia jest aktem umysłowym, operacją
logiczną. Religia jest aktem fizycznym. Idealizm epistemologiczny
stwierdza zależność idei — religia oddaje im hołd.
Religia jest systemem posłuszeństwa, dyscypliną, obédience; jest
posłuszeństwem, które wyraża się przez rytuał i przez uzasadnienie
moralności.
19 IX 1965
Eucharystia i miłość. Kobieta, której mówię: “kocham panią, jesteś
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pani jedynym moim pragnieniem, przez ciebie i dla ciebie tylko żyć mogę'',
jest kim innym, niż była przed wyznaniem moim. Jest kim innym w
psychicznym i fizycznym sensie, jest kim innym dla siebie samej, choćby
nawet moim wyznaniem wzgardziła; jest kim innym dla wszystkich, którzy
ją otaczają; i to nie moje pożądanie zmienia ją i mnie, i cały świat skupiony
wokół nas dwojga; nie pożądanie, gdyż ono zawsze istniało, choć nie
wyrażone, nie skierowane, nie wyznane. Moje wyznanie, moje słowo, mój
akt wiary w możliwość spełnienia miłości — oto źródła zmiany, oto
bodziec reakcji, jaka zaszła, oto przyczyna transsubstancjacji, jaka się
dokonała.
Tego samego aktu dokonuje kapłan, mówiąc “hoc est corpus meum'' w
imieniu wszystkich, którzy pragną, aby tak było, to jest w imieniu
Chrystusa i tych, co miłują się nawzajem w jego imieniu. Przeistoczenie
jest wyznaniem miłości, komunia — jej spełnieniem.
29 IX 1965
[...]
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Pisanie z pamięci, a nie z wyobraźni jest pisaniem bez myśli. Porządek
pamięci jest różny od porządku myśli. Pamięć jest światem odkrytym i
poznanym — cokolwiek by się mówiło na temat jego tajemnic. Proust
odkrywa samą pamięć, i przez to wzbogaca świat. Natomiast
eksploatowanie pamięci jest okradaniem samego siebie, nierozsądną
wyprzedażą rodzinnych pamiątek. Człowiek musi potem poczuć się
spustoszony. [...]
7 XI 1965
100 stron przekroczone1. Chyba to dobre. Czekam z niecierpliwością
na wyjazd do Zakopanego.
Źle się czuję. Niepokój wokół serca. A może histeria.
8 XI 1965
Kazi przeszło...
Zakopane, 27 XI 1965
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Wczoraj 4 1/2 strony w ciągu 6 godzin nieprzerwanej, intensywnej
pracy. Nieprawdopodobne. A przez dwa poprzednie dni przeszło 30 — co
prawda z rekonstrukcjami. Wciąż nie rozstrzygnięta sprawa “wiersza'',
który płynie, płynie, ale nie wiadomo, czy to ma jakiś sens.
Gomułka w towarzystwie Kliszki, Wichy i Witaszewskiego przyjął
delegację PAX-u, z Piaseckim na czele. Byli także Lichniak,
Przetakiewicz, Hagmajer i jeszcze ktoś. Co to znaczy? I dlaczego resort
MSW był tak bogato reprezentowany? Żydzi zaraz powiedzą, że to przeciw
nim.
Telefon od Kaziuni o nagrodzie Kościelskich do spółki z Woroszylskim
(!). 2000 fr. szwajcarskich, z którymi będzie mnóstwo kłopotów. Prawdę
mówiąc, spodziewałem się tej nagrody po zeszłorocznym wyróżnieniu
przez Wolną Europę1.
1 XII 1965
[...]
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Na zjazd2
1. Propozycje dyskusji ideowej (w referacie Hołuja, w wywiadach
“Życia Literackiego'', w artykułach wstępnych, np. Putramenta). Na jaki
temat mianowicie miałaby się ta dyskusja toczyć? Miałaby to być
kontynuacja jakiejś starej dyskusji czy też chodzi o dyskusję nową.
2. Przypomnijmy dyskusje, jakie były.
a) o ustroju; zwłaszcza w okresie referendum i wyborów 1946–1947.
Dotyczyła spraw podstawowych: granic, struktury społeczno-politycznej,
polityki zagranicznej, wymiaru sprawiedliwości. Dyskusja toczyła się na
łamach pism — w jakiejś mierze dotyczyła literatury w najgłębszym
sensie. Chodziło niejako o uznanie rządu, o akceptację jego programu i
tradycji, na którą się powoływał. Była to dyskusja, z której wyłaniała się
moralna oraz ideowa zasada afirmacji tego ustroju. Dyskusja polityczna
miała swój odpowiednik literacki: była to dyskusja o dwudziestoleciu i o
realizmie.
b) o humanizmie socjalistycznym i realizmie socjalistycznym. Łączę je
obydwie, ponieważ sens ich był wspólny. Chodziło w niej o kształt kultury
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socjalistycznej w ideowo-politycznych warunkach zimnej wojny.
c) dyskusja o schematyzmie. Ukazała niebezpieczeństwa, kwadratury
koła, niemożliwości sztuki pisarskiej etc.
Była przygotowaniem do dyskusji następnej:
d) o stalinizmie.
e) o granicach wolności ideologicznej w kraju, którego struktura
polityczna jest homogeniczna, a struktura ideowa heterogeniczna.
Pytanie: która z tych dyskusji straciła na aktualności? Która z nich
może być podjęta?
Odpowiedź: żadna. A zatem, jeśli słuszne jest przeczucie tych kolegów,
którzy sądzą, iż nadszedł czas do dyskusji ideowej, dyskusja ta musi być
nowa — jest to dyskusja, której tematu nie znamy.
W tych dyskusjach mniej więcej zamyka się ideowa historia 25 lat. Co
ją charakteryzuje?
1) Wszystkie dyskusje odnosiły się do faktów dokonanych.
2) Wszystkie odnosiły się do adaptacji kultury do istniejących
warunków politycznych.
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W sumie powiedzieć można, iż były to dyskusje — lub jedna dyskusja
o zmiennych motywach — o warunkach istnienia twórczości.
Nie były to dyskusje nad propozycjami ideowymi, próby stworzenia
ideowej nadbudowy rzeczywistości, która jest dana. Inaczej: każda z tych
dyskusji sprowadzała się do odpowiedzi: w jakim stosunku pozostaje dana
rzeczywistość do tradycji ideowej, w jakim stopniu dadzą się do niej
zastosować idee znane.
Jak się ma “demokracja ludowa'' do tradycji realistycznych.
Stąd wrażenie, jak gdyby te dyskusje były wstecz obrócone. Da się to
wyjaśnić nawet psychologicznie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, żyjemy pod
wrażeniem, że świat się zmienił za naszego życia, że są to zmiany
epokowe, rewolucyjne i że my jesteśmy tym pokoleniem, które ponosi cały
ciężar biograficzny i intelektualny owych zmian. [...] Tkwi w nas
przekonanie, że pokolenie następne żyć będzie w tych strukturach, które
ukształtowały się w naszej przytomności i do których myśmy się z takim
trudem adaptowali.
Jest to przekonanie groźne, starcze. Stajemy się podobni do
310

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

starzejącego ojca, który dorosłemu synowi potrafi opowiadać tylko
anegdoty z wojska i ze szkoły. Twórcze założenie kultury jest jedno: że nic
nie jest trwałe i niezmienne w ludzkich dziełach i że cywilizacje są
nieskończenie zmienne. Możemy być zupełnie pewni, że ci, których na tej
sali jeszcze nie ma, żyć będą w zupełnie nowych warunkach, których nie
umiemy sobie wyobrazić, i sądzić nas będą.
[...]
Żadna z dyskusji, które nas kiedyś dzieliły, nie daje się wznowić. Nie
ma potrzeby jej wznawiania — wątpię, czy kogo z nas zdołają podniecić
rozważania Putramenta o “dwupotokowej'' kulturze. Panuje wśród nas
pokój ideologiczny, który burzą czasem kwestie proceduralne lub
administracyjne. Ten pokój naprawdę może tylko zburzyć krnąbrne
dziecię, które na nas wszystkich dostrzeże brak poszczególnych części
garderoby.
Spróbujmy je uprzedzić.
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1966
Warszawa, 10 I 1966
Dzisiaj w gazetach komunikat Urzędu Rady Ministrów o wstrzymaniu
paszportu kard. Wyszyńskiego1, z uzasadnieniem, które powołując się na
odpowiednie paragrafy ustawy o paszportach (działalność szkodliwa dla
państwa), powtarza argumenty poprzednio użyte już przez publicystykę
oficjalną. [...] W obecnej fazie przypomina to już menueta odtańczonego
przez elewów akademii smorgońskiej.
Niemniej trzeba zająć jakieś stanowisko. Wydaje mi się, że w tej chwili
meritum sprawy nie ma już znaczenia. Chodzi znowu — jak w “sprawie
34'' — o prawa obywatelskie. Biskupi są ciałem reprezentatywnym; mają
zatem prawo — jak każdy obywatel — do wypowiadania opinii
politycznych i moralnych. Mają także prawo do wypowiedzi partie
polityczne, stowarzyszenia, osoby prywatne. [...] Albo przyjmuje się
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zasadę, że domena polityki zagranicznej jest zarezerwowana wyłącznie dla
rządu, albo trzeba być przygotowanym na wypowiedzi antagonistyczne.
Jeżeli nie kwestionuje się praw PAX-u do deklaracji w kwestiach granic,
nie wolno także kwestionować praw Episkopatu, do podobnych deklaracji,
tylko dlatego, że są “nie uzgodnione'' i że rząd nie został o tym
powiadomiony. Obrona listu biskupów jest więc w tej chwili obroną praw
do wygłaszania i publikowania opinii. Odmowa paszportu dla
Wyszyńskiego jest jawnym uznaniem istnienia w Polsce praw
kagańcowych.
[...] Tak więc obrona listu biskupów staje się w końcu obroną czystości
gry, obroną prawdy.
Co do meritum: sprawa jest jasna. Gest był potrzebny, ale został źle
wykonany. Należało przede wszystkim doprowadzić do tego, aby biskupi
niemieccy pierwsi wyciągnęli rękę. Należało tak list ułożyć, aby opinia
narodowa nie została urażona. Mniej mówić o przebaczeniu, a raczej o
konieczności współżycia i “duchu miłości chrześcijańskiej, w której
wyrównują się szale'' albo o “wspólnej modlitwie do jedynego Sędziego
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Sprawiedliwego, który widzi nasze uczynki etc. etc.'' Stylistyka kościelna
dostarcza mnóstwo wzorów, z których wybrać można było sto
enigmatycznych a wzniosłych wariantów.
A najgorsze w tym wszystkim jest to, że “List'', którego rezultaty
polityczne są, jak dotąd, negatywne (konflikt między Kościołem a
państwem po raz pierwszy nie poparty jednomyślnie przez katolicką opinię
w kraju, a antykomunistyczną na świecie), nie stał się faktem religijnym,
nie przyniósł nic w sferze duchowej.
Lekcja miłości chrześcijańskiej została przeprowadzona w mało
pedagogiczny sposób. Należało równocześnie z oddaniem tego listu
biskupom niemieckim skierować list do wiernych z wyjaśnieniem tego
kroku oraz szerszym uzasadnieniem, w duchu ewangelicznym. Nie wolno
było dopuścić do tego, aby katolicy polscy dowiedzieli się o liście z prasy
rządowej, oraz do tego, aby owe pouczenia duszpasterskie były
odpowiedzią na kampanię publicystyczną.
[...] Kiedyś polscy pisarze dziewiętnastowieczni tłumaczyli Polakom,
że dobrobyt kraju zależy od pracy. Bardzo to było potrzebne, ale jakież
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nieciekawe dla społeczeństw, które nauczyły się tego o kilka stuleci
wcześniej.
11 I 1966
Lektura sprawozdania Kazimierza Wyki na temat IBL, przeznaczonego
dla Sekcji Polonistycznej Wydziału Oświaty i Nauki KC. Widać toczy się
jakaś kampania, będąca przedłużeniem prasowych ataków Jakubowskiego i
innych. Wyka broni się zaciekle, ale żałośnie, powtarzając nieustannie, że
główną zasługą IBL jest wprowadzenie “marksistowskich dyrektyw do
badań nad kulturą polską''. Każdą indywidualną pracę naukową, a nawet
działalność krytyczną czy wprost chałturniczą (np. wstępy dla Wiedzy
Powszechnej) poczytuje za zasługę IBL. Błędy tego Instytutu składa na
karb jego zasług: tak więc jego zasługą jest to, iż stanowił młody,
rewolucyjny zespół, który miał przełamać tradycjonalizm w dziedzinie
badań literackich, a błędem jest również to, że był młody i rewolucyjny.
Zasługą jego jest to, że przełamał tradycjonalizm, ale błędem to, że nie
opracował podręcznika. A oczywiście jedno wynika z drugiego.
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Warszawa, 13 I 1966
Wczoraj we Wrocławiu1 nędzarskie polskie Hollywood (Has jedzący
łyżką z menażki, poniemieckie szafy, piklingi w bufecie). Brednie w
sprawie scenopisu. Tajemnica błędów filmów polskich: nie trzymają się
scenariusza. Scenariusz, choćby najgorszy, ma swoją logikę
dramaturgiczną; scenopis tworzy logikę własną, techniczną, która tamtą,
pierwotną, niszczy.
17 I 1966
W sobotę Artur [Międzyrzecki] (przyszedł w pióropuszu indiańskim na
głowie i z baretkami orderów w klapie marynarki), Julia [Hartwig] i Joanna
[Guze].
Przemówienie Gomułki w sprawie orędzia1. Polemika z Turowiczem.
Tony pojednawcze wobec Kościoła, ostre wobec Kardynała i “reakcyjnej
części kleru''.
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[...]
———
Wizyta u Żółkiewskiego w sprawie lektoratu w Paryżu. Nic z tego:
Trznadel został mianowany. Żółkiewski chłodny i raczej lakoniczny.
O sytuacji w ministerstwie: tam jest taki, wie pan, rozpieprz, tzn. nikt
nic nie załatwia. Sympatie i antypatie ubowskie.
Pokaz filmu de Sici Uwięzieni w Altonie2. Bzdura całkiem w polskim
stylu.
[...]
Stanisław Lem, Astronauci, 1951. Pierwsza tego typu powieść w
Polsce, nie licząc Żuławskiego. Ale nie to jest ważne: temat science-fiction
Lem połączył z tematem katastrofy atomowej, użył zatem tematu
fantastycznonaukowego do celów publicystyki współczesnej. Nie
pierwszy, zapewne: zrobili to przed nim Wells i Čapek. Ale Lem miał już
do czynienia z pierwszym konkretem: z bombą atomową. Kiedy pisał tę
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powieść, ZSRR, zdaje się, jeszcze bomby nie miał; mowy jeszcze nie było
o rakietach zdalnie kierowanych, zagrożenie atomowe, które wtedy
wydawało się nieskończone, było w stanie zalążkowym. Bikini3 chyba był
ostatnim “słowem'' w tej dziedzinie. Rzeczywistość wyprzedzała Lema;
jako pisarz fantastycznonaukowy znalazł się w szczególnej sytuacji: musiał
w swoich pomysłach wyścigować się z prawdziwym rozwojem nauki i
techniki. Nie tylko w tej dziedzinie zagrożenia, lecz także w dziedzinie
astronautyki, która go w głównej mierze zajmowała: sześć lat przed
wypuszczeniem pierwszego satelity Ziemi publikował swoją pierwszą
książkę; doczekał tego, że do rosyjskiego tłumaczenia kolejnej jego
powieści, przedmowę pisze jeden z radzieckich kosmonautów!1 [...]
Dwie cechy u Lema występują [...] wyraziście: temperament satyryczny
i dramatyczna wizja losów ludzkości.
1 II 1966
Artur M.[iędzyrzecki] zaproponował mi udział w seminarium
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harwardzkim. Wziąłem opinię od Jarosława.
Wczoraj wybory do zarządu oddziału warszawskiego. Wszedłem na
ostatniej pozycji z 126 głosami. Za mną przepadli Załuski, Kuśniewicz,
Guze, Kołoniecki. Zresztą — poza mną — przeszła cała lista zarządu. Do
sądu na moje miejsce wszedł Hertz. Będę musiał chyba wycofać się z
komisji kwalifikacyjnej. W zarządzie chciałbym być człowiekiem bez
funkcji. Albo zająć się biblioteką.
Niedyskrecje R. M.[atuszewskiego] na temat opinii o mnie
lansowanych w KW: zarozumialec, ma gdzieś wszystkich, etc.
11 II 1966
Wczoraj złote gody Wańkowiczów w podziemiach SARP-u. Ze 200
osób. Od Leona Pasternaka do Cata-Mackiewicza. Uroczystość prowadził
jakiś kolega szkolny Wańkowicza z gimnazjum Chrzanowskiego. Udzielił
kolejno głosu: staremu profesorowi tejże szkoły, który wspominał rok
1905, pułkownikowi Radosławowi, który wspominał powstanie
warszawskie, Pawłowi Jasienicy, który wygłosił już bezpośrednią
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pochwałę jubilata, oraz samemu jubilatowi, który mówił pięknie o swojej
zdziesiątkowanej rodzinie, a zakończył toastem “kochajmy się''. Miał
przemawiać jeszcze Artur Międzyrzecki w imieniu bohaterów spod Monte
Cassino, ale dostał grypy. Ze wstydu.
Rano składaliśmy z Wandą Żółkiewską wieńce na grobie
Broniewskiego. Orszak prowadziła Mme Zatorska z jakimś szoferem z
ministerstwa w bereciku na głowie. Po uroczystości jakiś wesoły generał
kazał się sfotografować na tle mogiły z wdową po poecie. Wdowa
pozowała z uśmiechem.
Wieczór u Kottów. Piękne jego opowiadanie o rozmowie z Adolfem
Rudnickim (“jesteś nieszczęśliwy... nic nie możesz napisać... Słuchaj:
nosisz podkoszulek? nie drapie cię?''). Powiedzenie Pomianowskiego o
Lisieckiej: mózg elektronowy zaprogramowany przez pralkę. Janek [Kott]
rozdawał swoje fotografie, swoje autografy i swoje obrazy.
16 II 1966
[...] W Moskwie proces Siniawskiego i Daniela1. Lektura artykułów w
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“Izwiestijach''. Oni nawiązują dialog z oskarżeniem na tej samej
płaszczyźnie ideologicznej — pewnie po to, by uzyskać łagodny wymiar
kary. A rezultat taki, że zostają ośmieszeni, ponieważ tym językiem
powinno się mówić tylko z pozycji siły lub podporządkowania. Człowiek
wyrzucony za burtę nie może udawać, że chodzi po pokładzie.
22 II 1966
Dzisiaj był pogrzeb Cata-Mackiewicza2. W imieniu ZLP składałem
wieniec, a towarzyszył mi w tym jedynie Wacek — kierowca. Łysy
staruszek z teczką okazał się ostatnim ułanem z wileńskiego pułku.
Jasienica wygłosił znakomite przemówienie; nawet trochę do śmiechu.
Mówił tak interesująco, że wszyscy zapomnieli o trumnie stojącej na
brzegu jamy i o wdowie, która zapadała się powoli w glinę. W pewnej
chwili powiedział: “lecz los płata czasem'' — i urwał, bo słowo “figle''
wydało mu się naraz niestosowne. Powiedział: “zasadzki''.
Tarsis, który jest teraz w Moskwie, został pozbawiony obywatelstwa
radzieckiego. Mimo to wygląda na prowokatora. Antoni Słonimski dostał
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paszport. Powiedziałem mu, że jest to odpowiedź naszego rządu na proces
Daniela i Siniawskiego. Odrzekł: “Dziękuję za taką wolność, bo jak ich
puszczą, to mnie posadzą''.
Aragon wypowiedział się przeciwko moskiewskiemu wyrokowi i kilka
partii komunistycznych. Polski PEN-Club przyłączył się do próśb o
ułaskawienie.
Zielona Góra, 30 III 1966
Z Andrzeja nigdy nie zrobimy normalnego, zrównoważonego,
pracowitego człowieka. Możemy z niego zrobić tylko człowieka
utalentowanego.
Portier w hotelu wziął mnie za ministra. I dobrze. (Jechał ze mną jakiś
minister otoczony podskakiewiczami. Potem równocześnie z nim brałem
pokój w hotelu. Kiedy w chwilę potem zeszedłem do recepcji, aby o kąpiel
prosić, zaspany portier krzyknął do pokojowej: kąpiel dla pana ministra! Ja
na to ani okiem nie mrugnąłem).
[...]
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Rozmowa z dyrektorami bibliotek. Powiedziałem im, że granice
polityczne nie mogą pokrywać się z etnicznymi i że narodowy porządek
Europy jest przestarzały. Byli niezadowoleni i bronili polskości tych ziem.
Opowiedzieli mi o sąsiedzie biblioteki, Niemcu, który nb. nazywa się
Grocholski, ale który nie zmienił na jotę swych obyczajów. Mówi tylko po
niemiecku, hoduje świnie, uprawia ogródek, a wieczorem staje z całą
rodziną przy parkanie i obserwuje przechodniów. Przyglądałem się potem
jego schludnemu ogródkowi — zielonym sztachetom i pobielonym
drzewkom, i czułem się z nim solidarny.
Wczoraj czytałem niemiecką notę do wszystkich państw świata.
Proponują zawarcie paktów o nieagresji z Polską i ČSR oraz wymianę
obserwatorów wojskowych. O ile mi wiadomo, nie było na ten temat
żadnej wiadomości w naszej prasie. “Prawda'' moskiewska odpowiedziała
ostro, twierdząc, że to jest manewr propagandowy. Co odpowie rząd
polski? Pewnie to samo i żądać będzie wstępnego uznania granicy na
Odrze i Nysie. Z pozoru zdawałoby się to słuszne, bo po cóż pomagać
Niemcom w zjednoczeniu? W gruncie rzeczy jednak jest to niesłuszne,
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ponieważ my nie jesteśmy tak jak ZSRR zainteresowani w status quo.
Zainteresowany tym może być tylko obecny aparat rządzący, bowiem to
status quo odnosi się również do wewnętrznej sytuacji. Punkt widzenia
społeczeństwa jest odmienny. Za cenę nienaruszalnej granicy naród traci
zdolność samorządzenia się, pogrąża się w apatii, wyobcowuje się z
Europy, staje się jej krewnym ubogim i dalekim. Te granice wstrzymują
pochód rewolucji technicznej i utrzymują nas w zacofaniu i ubóstwie.
Tylko zjednoczone Niemcy, związane z nami paktem o nieagresji i
układami gospodarczymi, mogłyby nam pomóc przekroczyć próg rozwoju
gospodarczego i cywilizacyjnego, na którym zatrzymały nas układy
zwycięskich sprzymierzeńców. Co się tyczy “agresywności'' Niemców oraz
niemieckiego nacjonalizmu, stanowią one groźbę dzięki podziałowi
Niemiec. Podział ten, poza wszystkim innym, stwarza w środku Europy
niebezpieczne ognisko rewanżowych, narodowych dążeń, które podsycane
są przez różnice ekonomiczne, jakie powstały między obydwoma
państwami niemieckimi. Zjednoczenie i tak nastąpi, lepiej, żebyśmy w tym
pomagali, niż przeszkadzali. Jeszcze nigdy polityka status quo nie przeżyła
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tych, co ją rozpoczęli. Jest to porządek ustanowiony na życie jednego
pokolenia; już następne będzie zbierać zatrute żniwo Poczdamu.
Zielona Góra, 31 III 1966
Wczoraj koszmar w Skwierzynie. Olbrzymia, obskurna sala, w
krzesłach gromadka spędzonych dzieci z internatu. W Międzyrzeczu trochę
lepiej. Piekielny staruszek z orderami. Urodzony w powiecie
międzyrzeckim, syn polskiego nauczyciela. Jako żołnierz niemiecki ranny
w Prusach Wschodnich w 1915 roku. Awansowany, odbył szkołę
oficerską, a jako oficer zdezerterował. Brał udział w powstaniu
wielkopolskim i w walkach pod Lwowem; tam ranny po raz drugi; potem
znów walczył w 1920 roku z bolszewikami i został ranny po raz trzeci, tym
razem w głowę (poprzednio w lewe jądro — oświadczył dumnie). Od tego
czasu przepowiada pogodę: lewa strona łupie go na deszcz, prawa na burzę,
środek na mróz. W dwudziestoleciu był komendantem straży granicznej w
Rawiczu. W 1939 znowu poszedł do wojska, po czym ukrywał się w
Kieleckiem, gdzie oczywiście kombinował z BCh i AK. Wrócił do
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Międzyrzecza natychmiast po wyzwoleniu. Od 10 lat na emeryturze i
przewodniczy miejscowemu klubowi inteligencji. Właściwie kompletny
kretyn, ale jak się do tego przyznać wobec tak żywotnego wcielenia
polskiej krzepy żołnierskiej.
Moi przewodnicy, którzy ze mną jechali, z dumą oświadczyli, że szosa
wiodąca nas do Skwierzyny jest zbudowana przez Polaków. I obrazili się,
gdy ich zapytałem, dlaczego wobec tego jest w takim stanie, jakby
przetrwała sześć wojen. A to była zastygła nierówno skorupa asfaltu —
postrzępiona na bokach, spękana i z dziurami.
Warszawa, 1 IV 1966
Wieczór w Zielonej Górze raczej udany. Po prelekcji podszedł do mnie
jakiś pan i opowiedział mi o tym, jak pewien stary, umierający pułkownik
czytał przed samą śmiercią moje Różowe i czarne, ożywiał się nad tymi
głupstwami, dyskutował, chciał do mnie pisać list. Mój Boże, nigdy nie
wiadomo, co się stanie ze słowem publikowanym.
Para cmokierów odprowadziła mnie na stację, a wśród nich były ułan z
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Wołynia oraz miejscowy cenzor.
Jestem wyspany i wypoczęty jak niedźwiedź po zimie. Czytam
Zawieyskiego Wawrzyny i cyprysy. Gdyby był bardziej wykształcony,
wiedziałby, że miejscami pisze po prostu podręcznik popularny. Ale są tam
ładne miejsca: Matylda Massou i Manuella, Eugenie i Maurice de Guérin, i
ksiądz Lamennais niezły... Wydaje się, że pora napisać historię
romantyzmu jako aberracji politycznej i religijnej. Literatura im wszystkim
na mózgi się rzuciła.
3 IV 1966
[...] Drobny epizod ze Związku: ogłoszenie Grzędzińskiego
“bezrobotny literat prosi kolegów o pomoc w znalezieniu pracy''.
Pokazałem to Maliszewskiemu, który akurat się zjawił. Pokusztykał
natychmiast do Gisgesa na skargę. Odruch donosiciela? Może u mnie też?
5 IV 1966
Wczoraj parę stron powieści i szkicu dalszy ciąg. W “Le Monde''
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recenzja Raviera z książki Jerzego Kosińskiego L’oiseau bariolé1. Autor
jest pół-Polakiem, pół-Rosjaninem, a chyba Żydem, sądząc ze streszczenia
książki. Historia dziecka “obcego'' (Żyd? Cygan?) ukrywanego na wsi
przed Niemcami. Ciąg epizodów baśniowych, które przypominają trochę
Grassa: dziecko nie rośnie, nie mówi etc. Zafajdają całą literaturę te
umęczone niemowlęta.
Przeżyłem wczoraj ciężkie chwile nad tekstami naszych filozofów do
numeru Brzozowskiego1. Nic nie rozumiem, co oni piszą! Albo oni
bełkoczą, albo ja jestem idiota.
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Zakopane, 7 IV 1966
[...]
Dla Teilharda de Chardin przesłanką wiary jest charakter pracy ludzkiej
— jej mianowicie finalna orientacja i absolutna wartość, jaką ma dla
wykonawcy. Bez Boga — mówi — nie ruszyłbym palcem. [...]
Myślę, że dowodem istnienia Boga, względnie inaczej — śladem jego
działania, jest Chrystus, czyli postulat miłości nadnaturalnej. Jest to jedyny
autentyczny stygmat boski w świecie ludzkim, jedyny element życia, który
nie ma żadnego uzasadnienia, poza nadprzyrodzonym. Cała reszta: bios,
śmierć, praca — to kwestia interpretacji.
Zakopane, 12 IV 1966
Rozmowy nocne z Arturem i Julią. Na spacerach, w kuchni, przy stole
obitym blachą — w tej kuchni, która do historii chyba przejdzie, bo aż tylu
ludzi w niej obmówiono z niemałym talentem.
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———
Wizja Teilharda de Chardin człowieka mijającego strefy materii: te,
które za nim pozostają, ciemne są i materialne w najgorszym, piekielnym,
diabelskim sensie, a te, co przed nim — przebóstwione nadzieją, aspiracją
człowieka.
———
“Znajduję Boga w tych, których kocham, w miarę jak oni i ja
uduchawiamy się coraz bardziej. Podobnie znajduję Go w głębi Piękna,
Dobra, w miarę jak poszukuję ich coraz dalej, oczyszczając nieustannie
swe władze duchowe''.
Warszawa, 14 IV 1966
Dziś podobno mija 1000 lat od chrztu Mieszka I, o szóstej wieczorem,
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gdy szedłem do biblioteki, biły dzwony, to znaczy dzwon u św. Krzyża i
mizerna sygnaturka u Wizytek o blaszanym głosie — wszystko co zostało
bogatemu klasztorowi po licznych rabunkach. Przedziwne uczucie
samotności wśród bicia tych dzwonów, które ani dla mnie biją, ani przeciw
mnie, bom ja ani w kościele, ani przeciw kościołowi.
Dziennik Brzozowskiego1: “Religia twoja nie powinna być
nawróceniem. Strzeż się, strzeż się tego i tamtego błędu. Katolicyzm
niewątpliwie, ale ani momentu nie wolno ci uronić''.
Tak i ja lękam się dewocji i daję się jej pociągać.
B. o Meredicie pisze, że to był “istotnie organizm duchowy''. Otóż to
się winno odnosić do B. Jego opinie szczegółowe są mi w gruncie rzeczy
dość obojętne, a jego lektury najczęściej przestarzałe. B. pociąga jako styl
przeżywania i przetwarzania lektur; pociąga stylem intelektualnej pracy. W
gruncie rzeczy jest wzorem intelektualnej świętości.
“Starać się, aby ani jeden dzień nie przechodził bez wzniesienia się
myślą do zasadniczych celów i zadań''. Porównać to z zasadą aktywnej
ascezy, którą Teilhard de Chardin głosi. “Módl się — pisze dalej B. —
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przez wzniesienie umysłu codziennie, choćby na chwilę do dziedziny,
gdzie stają się widocznymi twoje zagadnienia''. “Miej ciągłą obecność
własnych zainteresowań''. [...]
Jeszcze o modlitwie: “Modlitwa jest obecnością w dziedzinie praw i
celów, zatopieniem się w tych sferach, gdzie istnieją prawa i cele''.
[...] “Poezja musi być pojmowana jako twórcza autodefinicja
człowieka''.
[...]
Asceza i heroizm Brzozowskiego; asceza pracy i walki: “Czymkolwiek
bądź jest twój świat umysłowy, musisz z niego uczynić narzędzie walki i
pracy!''
“Nie umiesz już być dobrym w domu, kiedyś umiałeś... Robiła ci
dobrze atmosfera troski o drobiazgi. Dobrze jest mieć taki pierwiastek
łatwo dostępnej prawdy, dziedziny, w której zaraz występuje różnica
pomiędzy kłamstwem a prawdą''.
Jak dobrze to znam — ja, który należę do pokolenia mężczyzn
zakładających rodzinę “nazajutrz'' — nazajutrz po wojnie, nazajutrz po
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śmierci Stalina, w przerażeniu, że nikt mnie już do żadnej armii nie
powoła, za nic cierpieć nie każe, do więzienia nie wsadzi, nie wymusi
zeznań, nie da szansy bohaterstwa. Wtedy rodzinę zakładałem, z
pośpiechem i nie pytając o prawdziwą naturę uczuć, które mną kierowały, a
zwłaszcza o powody wyboru... Wybierałem najgorzej, aby ciśnieniu
ustępującemu nowy odpowiednik stworzyć; postępowałem jak człowiek,
co drapie rany, gdy go bić przestano, tak boli go nagłe ustanie bólu. A teraz
należy w tym przymusie zadanym sobie, w tym legacie przeżytego
cierpienia rozżarzyć iskrę miłości i radości. Miłość bowiem żyje w nas
niezależnie od przedmiotu ukochania; jest zdolnością unicestwiania siebie.
Daje szczęście w ostatecznym rachunku; lecz szczęście nie jest jej celem.
Przeciwnie, tym głębsze, im więcej wymaga wyrzeczeń. Ludzie biorą
skutek za cel, jak dzieci, które dziwią się, że lekarstwo, co je miało
uzdrowić, osłabia je i usypia.
15 IV 1966
[...]
333

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Na dziś zapowiedziane było zebranie w Związku na rozpoczęcie Dni
Oświaty, a związane z milenium. Myślałem, że chodzi o sprawy
obchodzące mnie z racji mego stanowiska w zarządzie i przyjąłem to dość
naturalnie. Ale Jarosław powiedział mi w redakcji, że referat ma wygłosić
minister Rusinek i że na pewno będzie związany ze sprawą biskupów.
“Bylebym tylko nie musiał podsumować dyskusji...'' Dał do zrozumienia,
że dyskusja będzie (ma tak absolutnie bierny stosunek do spraw
politycznych, które sam realizuje, że mu do głowy nie przyszło zająć jakieś
inne stanowisko...).
Miałem chwilę wahania, czy nie wystąpić w takim razie z jakimś
oświadczeniem, ale ten zamiar, jadąc tam, porzuciłem; co miałem do
powiedzenia, powiedziałem na zebraniu u Kociołka. Takie zebranie nie jest
właściwym forum. Przy wejściu mi wskazano jakąś listę do podpisu z
“rubryczkami''. Cofnąłem się czym prędzej i zwiałem do biblioteki, widząc
tylko paxowców wokoło. Kiedy godzinę później wymykałem się chyłkiem,
natknąłem się na Bratnego i Czeszkę, którzy nie przywitali się ze mną
ostentacyjnie. [...]
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16 IV 1966
Wczoraj wieczorem miałem telewizyjną recenzję o książce
Zawieyskiego1.
W Gnieźnie odbywa się krajowa konferencja biskupów i uroczystości
inauguracyjne tysiąclecia chrztu Polski2. Jednocześnie przygotowano tam
zlot jakichś sztafet, defiladę wojskową etc. — jako contrę dla uroczystości
kościelnych. Jest to konfrontacja ideologiczna, która może zamienić się
nawet w starcia uliczne. Chyba że wojsko pójdzie do kościoła, a lud na
defiladę.
———
[...]
W Gnieźnie podobno koncentracja wojska i policji. Nad katedrą
podczas nabożeństwa krążył helikopter. Zatrzymywano samochody na
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drodze, legitymowano podobno prymasa. W Poznaniu wyznaczono
dziesiętników w zakładach pracy, którzy mają pilnować, aby nikt do
kościoła nie poszedł. W fabryce Cegielskiego mają się podobno robotnicy
zmawiać, aby masowo pójść do katedry. (Nie bardzo w to wszystko
wierzę). Rozkopano węzeł kolejowy koło Częstochowy. Mówił mi o tym
wczoraj Kazimierz Traciewicz, który pracuje w kolejnictwie. Dziś rano
sam słyszałem na dworcu, gdzie czekałem na naszą babcię, jak
zapowiadano godzinne i półtoragodzinne spóźnienia pociągów idących
przez Częstochowę: z Gliwic, z Wrocławia, z Pragi czeskiej.
Dziś w “Le Monde'' notatka o odmowie wiz dla trzydziestu
kardynałów, a także dla arcybiskupa Westminsteru. Dzień 2 maja ma być
ogłoszony światowym dniem modłów z Polską.
———
Asceza Kanta.
“Chrześcijaństwo występuje jako naturalny żywioł człowieka [...].
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Jeżeli widzimy, że wrasta ono tak bez reszty w ziemskie życie, to nie jest to
dowód, że chrześcijaństwo jest ludzkie, lecz że człowiek jest
chrześcijański, nadprzyrodzony, że nie może być myślany inaczej''. “Cóż
bowiem, że chrześcijaństwo jest faktem ludzkim, tylko ludzkim, że nie ma
w nim ani jednego atomu, który by nie był z człowieka — przecież znaczy
to i to także, że nie ma w człowieku pierwiastka, który by nie był
«k008kknadprzyrodzony»kk, wpleciony w przędzę dzieł i zamyśleń
Bożych. Człowiek samopoznaje się w chrześcijaństwie...''1
Kobieta z wydm2 — reżysera japońskiego, którego nazwisko
oczywiście wymknęło mi się z pamięci. Bardzo piękny film, który mnie
zresztą zupełnie zimnym pozostawił. Jest to historia człowieka, który został
pochwycony w pułapkę przez piaskarzy mieszkających na wydmach;
zorganizowani w spółdzielnię, łapią błąkających się po wyspach
wędrowców, turystów, fotografów, uczonych (bohater filmu jest
robakologiem — jak to się nazywa?), aby osamotnionym kobietom swej
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wspólnoty zapewnić mężów i pomocników. Praca ich polega na
odgrzebywaniu nocą domów z piasku, który sypie się na nie w ciągu dnia.
Bohater, sprowadzony uprzejmie niby na nocleg i spuszczony na sznurowej
drabinie na dno wykrotu, gdzie stoi chata, zostaje dożywotnim więźniem
młodej kobiety i gminy, która nad nią sprawuje władzę, wymaga nocnej
porcji piasku, a w zamian za to zapewnia dostawę wody, żywności,
odzieży, a nawet przedmiotów zbytku. Mężczyźni dostają przydział wódki
i papierosów. Bohater podejmuje próby ucieczki, snuje różne plany
wydostania się z pułapki, rozpacza, szaleje, a w końcu odnajduje czułość i
pożądanie. Kobieta w końcu zachodzi w ciążę pozamaciczną — ludzie z
wioski zabierają ją do szpitala. Po wyciągnięciu jej zapominają zabrać
drabinkę sznurową — czy też mężczyzna wydaje im się niepotrzebny? Ten
wychodzi, staje nad brzegiem morza, o którym wciąż marzył, ale wraca z
dobrej woli na dno dołu, do swej chaty. Tam jest zbiornik wody, który sam
wykopał wedle wymyślonej metody. Odnajduje rację swego życia tutaj, w
tym miejscu, i wolność...
Film jest właściwie historią ludzkości wedle naturalistycznej tezy o
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pracy, która łączy i wyzwala. Okrutny w swym pozornym, nieludzki w
swym biologicznym humanizmie. Jest w nim ukryty ten sam nóż zatruty,
który człowiekowi marksizm wbija w plecy, gdy powiada: jesteś tylko
naturą socjalną, zrozum to, będziesz człowiekiem. Co do mnie, myślę, że
ów sens człowieczeństwa zawarty jest w miłości, a więc w akcie ofiary dla
drugiego człowieka — w akcie unicestwienia siebie. Dla mnie ten człowiek
godzien jest wrócić dlatego tylko, aby tej kobiecie nieść pomoc, a nie po to,
aby się własnym wynalazkiem zachwycać. Brzozowski z okresu filozofii
pracy zachwyciłby się tym filmem, a Brzozowski z okresu ostatniego —
przekląłby go, jak ja go przeklinam.
Bytom, 20 IV 1966
16 IV — na przedstawieniu Namiestnika Rolfa Hochhutha1.
17 IV — rien — pusta niedziela.
18 IV — pisanie głupiego felietonu dla radia.
19 IV — wyjazd do Bytomia.
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Częstochowa.
Błąkanie się po Bytomiu.
Głupia prelekcja.
Kolacja u pp. Studenckich z p. Drohojowskim. Fatigue.
20 IV — Gorączkowe przygotowanie do prelekcji we Wrocławiu. W
głowie pusto. Jestem bezczelny blagier.
Warszawa, 23 IV 1966
Po Bytomiu były Gliwice (głupstwo). Rozmyślania o socjologii pośród
tłumów wychodzących z pracy z kopalń, hut i biur.
21 IV Wrocław. Film. Nieudały wieczór.
22 IV Warszawa. Rozmowy z Kazią, Julią, Gustawem Holoubkiem.
Wieczorem Sprawa Oppenheimera Kipphardta1 w Teatrze Polskim z
okropnym Marianem Wyrzykowskim.
Dzisiaj postanowiłem pisać w kawiarni. Więc zająłem uroczyście stolik
w rogu, w “Świteziance''.
———
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Z Brzozowskiego:
“cokolwiek bądź możemy powiedzieć o świecie, będzie to zawsze
wynik pewnej historii wypowiedzianej w terminach pewnej literatury
(pojmując przez tę ostatnią całą twórczość językową)''. [...]
———
Brzozowski jest dla mnie nade wszystko losem. Zbyt mało znam
filozofię i zbyt nikłe nadzieje łączę ze sztuką formułowania słownego,
abym potrafił czytać Brzozowskiego merytorycznie. Myślę, że meritum
filozoficzne wcale nie istnieje, a w każdym razie jest ono czymś innym, niż
sądzą zawodowi filozofowie. Myślę, że życie i wszelka jego teoria mają
wspólny temat, a jest to temat genezy i kontynuacji. Skąd jestem i dokąd
zmierzam; kim jestem i kim się stanę, co otrzymałem i co zrobię z tym, co
mam. Proces myślenia, tworzenia, życia jest łańcuchem decyzji; a więc jest
to udręka, walka — walka ze skrupułami, z błędem, ze słabością, która
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wypowiada się poprzez figury.
26 IV 1966
[...]
Brzozowski jest — poza wszystkim innym — osobowością.
Brzozowski fascynuje etycznym ujęciem kultury.
[...] Próżne jest — zdaje się — poszukiwanie “koherentnego systemu''
w poglądach Brzozowskiego. Próżne dlatego, że sprzeczne z jego własnym
ujęciem procesu myślowego. Proces ten Brzozowski ujmował jako pracę
nad przezwyciężeniem błędu. Jego historia duchowa rozgrywa się pośród
nagłych olśnień, w których rolę przewodników pełnią “wzniosłe duchy''
Mereditha, Blake’a, Newmana.
Wydaje mi się, że każda kultura tworzy własną figurę procesu
myślowego. Dla kultury greckiej np. figurą taką jest historia mitycznego
bohatera uwikłanego w plany bogów. Dla każdej kultury kluczowym jest
temat genezy własnej. Kultura grecka uważa się za wykradzioną bogom,
zrealizowaną wbrew ich woli, w konflikcie z nimi, pośród pertraktacji,
342

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

podstępów, przez przekupstwo lub otwartą walkę. Bohater jest
buntownikiem, a filozof złodziejem prawd boskich, złodziejem tajemnicy
stworzenia i prehistorii.
Bóg judejski, potężniejszy i sprawiedliwszy od greckiego, prawdy
swoje powierza sam, wedle wyboru, tym którzy się go prawdziwie boją:
narodowi żydowskiemu, który w owej “bojaźni'' prześcignął inne narody,
prorokom, których “bojaźń'' była najdoskonalsza spośród narodu
wybranego. Kwalifikacją myśliciela żydowskiego jest pokora i prostota,
kwalifikacją greckiego filozofa — spryt, zdolność przenikania bogów i
znajomość ich “gry''.
Chrześcijaństwo łączy element gry z elementem bojaźni; łączy je
elementem nowym: etycznym. Prawdę w chrześcijaństwie otrzymuje się od
Boga i tylko od Boga, jest ona łaską, ale można na nią zasłużyć,
wywalczyć ją, “wykupić'' od Boga zasługę osobistą życiem, świętością.
Filozof chrześcijański jest świętym, a praktykowanie filozofii w
chrześcijańskim duchu jest równoznaczne z praktykowaniem cnoty i
modlitwą. Związek myśli i modlitwy oczyszcza się w rozwoju myśli
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chrześcijańskiej. Ciążą na nim judeogreckie relikty: jeszcze
średniowieczny filozof kupuje od Boga swoje dzieło “w zamian'' za modły,
ascezę i inne świadczenia duchowe — czy nawet fizyczne. W nowożytnej
filozofii chrześcijańskiej sama myśl jest modlitwą; wszelka aktywność,
wszelka praca, wszelka gotowość jest stwarzaniem gruntu dla łaski. (Por.
Teilhard de Chardin i Simone Weil).
29 IV 1966
Wczoraj przedstawienie Awantury w Chioggi — Goldoniego w teatrze
Piccolo di Milano1. Śliczny plener w przydymionym jakby błękicie,
aktorzy grający na contre-jour, w smugach światła przedostającego się
przez wąskie uliczki. Pyszne typy rybaczek i rybaków.
Z Arturem coś głupio wyszło. Zdaje się, że ma do mnie jakieś
pretensje. A ja, jak zwykle, zawiniłem nadmiarem zapału towarzyskiego i
zbyt skrzętnym ukrywaniem własnych pożądań.
———
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Jak należy rozumieć “Kościół'' Brzozowskiego:
1) w sensie dosłownym — jest to opcja, jego engagement.
2) opcja ta wynika z przekonania, że człowiek musi wybierać,
przyłączać się, przystawać do ludzkości zorganizowanej; przekonanie to
jest skierowane, zdaje się, także przeciw nonsensowi wolnomyślicielstwa.
Dla B. ostatecznie liczy się tylko fanatyzm, tylko żarliwe uczestnictwo w
zbiorowych dziełach.
3) opcja na rzecz Kościoła jest także uznaniem aspiracji Kościoła jako
organizacji jednoczącej ludzkość w poszukiwaniu genezy i celu.
Rozumienie genezy i celu winno być według Brzozowskiego wspólne całej
ludzkości, winno być uniwersalne. Kościół jest dla niego — tak jak dla
Newmana — organizacyjną, myślową i kulturową strukturą uniwersalizmu;
jest zarazem siłą ekspansywną, zdolną transmitować wartości kultury
zachodniej i dokonać pracy nad zjednoczeniem duchowym ludzkości.
(Cytat z Newmana).
4) Kościół jest przy tym organiczny. To znaczy wyrasta z całych
dziejów duchowych, w przeciwieństwie do ruchów ideowych
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przypisujących sobie inaugurację nowych er.
[...] Całe dzieło Brzozowskiego jest próbą integracji świata ludzkiego;
próbą odkrycia siły zdolnej przyciągnąć rozpoznawcze jego elementy:
chodzi o integrację człowieka poszczególnego w zbiorowość, a więc o
przezwyciężenie romantycznej antynomii jednostki i społeczeństwa, chodzi
o włączenie narodu w ludzkość, a więc o przezwyciężenie specyficznego
polskiego osamotnienia w kulturze i historii, chodzi o zagarnięcie przez
kulturę ogólnoludzką klas upośledzonych, a to przez uznanie w pracy
wartości etycznej i nadania jej znaczenia metafizycznego, chodzi w końcu
o przezwyciężenie pozornych, wtórnych, tradycyjnych antynomii wiary i
nauki, rozumu i intuicji, psyche i woli; o syntezę tradycji i postępu,
rewolucji i trwałości. “Kościół'' Brzozowskiego, jako figura ludzkości
pogodzonej z samą sobą, jest przeciwieństwem “parlamentu'', który z jego
podziałem na wszystkie odłamy prawicy i lewicy może być figurą
ludzkości wierzącej w to, że z podziałów, z konfliktów, ze starcia sił
czerpie ona swą siłę dynamiczną. My, ludzie XX wieku, mamy już inną
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wizję owej dynamiki.
1 V 1966
O Brzozowskim1 skończyłem.
Wczoraj rozmowa z Bossakiem na temat ewentualnego wejścia do
zespołu “Kamera'' w charakterze kierownika literackiego. Bossak to wesoły
arendarz, taki co dziedzicowi przynosi pieniądze, nowinki i filozofię życia.
Gada do zupełnego zmęczenia [...].
3 V 1966
Lektura Próchnika: Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej2.
Chwilami czyta się to jak opis jakiejś gigantycznej dintojry; ale przecież
tak właśnie wygląda historia oglądana z bliska.
Libermann: ...nie dość że Polska jest wolna, i Polacy muszą być
wolni...
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———
Przeczytałem Próchnika, bo pod wpływem ostatnich wydarzeń zaczęła
się już we mnie umacniać polityczna brednia. Mój światopogląd zaczął
upodabniać się do tego, który baba kościelna wyznaje. Tymczasem historia
dwudziestolecia jest gorzką lekcją polityczną; te dwa okresy naszej historii
(1918–1939 — 1945–1965) właściwie dają się zrozumieć dopiero wtedy,
gdy się je razem zestawi. W końcu ten mord na demokracji polskiej zaczął
się, widać, nie w 1945 roku, ale w 1926. A to znaczy, że trwała ona kilka
lat zaledwie, korzystając raczej z przedwojennych parlamentarnych
doświadczeń i żywiąc się tymi wszystkimi treściami, które powstały w
publicystyce lat rewolucyjnych. Demokracja polska istniała tylko na
papierze i nie wytrzymała konfrontacji z realnością społeczno-polityczną.
Demokracja polska istniała na zjeździe PPS i na naradach przywódców
socjaldemokratycznych, w Zurychu czy Rapperswilu, ale gdy ją przyszło
realizować we własnym sejmie przy ul. Wiejskiej, zgasła rychłą śmiercią.
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4 V 1966
Wczoraj uroczystości 3-Majowe w Częstochowie (agencje obliczają
pielgrzymów na około 300.000), uroczystości w Katowicach (45 lat
powstania śląskiego), uroczystości w Opolu, w Warszawie etc. Cały kraj
opanowany przez mistrzów ceremonii. Papież odprawił mszę św. przed
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, ale nie powiedział ani słowa.
Johnson wygłosił przemówienie do delegatów Polonii i stwierdził, że
Polska należy do Zachodu.
———
O Różewiczu:
Różewicz jest poetą trzeciej wojny światowej, która dla niego zaczęła
się z chwilą zakończenia wojny drugiej. Jest to wojna przeciw wojnie i
przeciw pokojowi zarazem. Jest to wojna przeciw podziałowi historii na
wojnę i pokój; plugawa wojna może pociągnąć za sobą tylko plugawy
pokój. I na odwrót: wojna nie może stać się niczym pięknym ani czystym
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w pamięci ludzkiej, bo pokój, który po niej następuje, może być tylko
plugawy. Dlatego ci, co przechodzą z jednej strefy w drugą, są podejrzani
moralnie. Pełną rację mają tylko ci, co wojny nie przeżyli, albo ci, co jej
wcale nie dostrzegli: zabici partyzanci, łagodne staruszki (stare kobiety),
dzieci. Nieżywi — żyją, nieświadomi — wiedzą, niemi — mówią, ślepi —
widzą. Poezja Różewicza jest zbiorem paradoksów eleackich. Wojna
Różewicza jest przeciwko złudzeniu życia, które jest tak długo złudzeniem,
jak długo jest zagrożone w sposób równie bezsensowny jak podczas wojen.
Przeciwko złudzeniu sztuki, która tak długo jest złudzeniem, póki istnieje
ten bezmiar ohydy. Przeciwko złudzeniu miłości, zdrowia, piękna, świata
etc. On, poeta, jest po stronie przeciwnej, a przyjaciół ma w trupach,
dzieciach, starcach, przedmiotach martwych. Jest więc bliżej prawdy; bliżej
stanu faktycznego.
———
Słowa Chrystusa “pójdź za mną'' rozumiano w pierwszym tysiącleciu
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nie tyle, jak się wydaje, jako wezwanie do naśladowania wzoru życia, ile
do pójścia za Chrystusem do ojca.
A zatem w chrześcijaństwie pierwotnym jest pierwiastek
eschatologiczny, który z czasem zostaje wyparty przez pierwiastek
twórczo-etyczny. Chrześcijaństwo się w pewnym sensie humanizuje.
W eschatologicznej perspektywie mnich, podobnie jak Chrystus, który
zstąpił z nieba i z powrotem tam poszedł, ma być na tej ziemi
pielgrzymem; wyraz peregrinus oznaczał po prostu mnicha. Irlandczycy
pielgrzymowanie to rozumieli często dosłownie, jako opuszczenie
własnego kraju. Gdzie indziej wystarczało akcentowanie wagi oderwania
się od świata, wzmocnione klasztorną klauzurą, ciszą i spokojem
oddalonego od gwaru życia miejsca. Istotne było, aby mnich czuł się na
ziemi pielgrzymem, a nie człowiekiem ustabilizowanym.
———
[...]
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Świat Różewicza jest światem masochisty.
6 V 1966
[...]
Lektura Austerii Stryjkowskiego1. Dobre!
9 V 1966
W sobotę wieczór z Brandysami u Stryjkowskiego. W niedzielę
idiotyczna impreza u Mauersbergera. Umarł Lec1. Spotkanie z Hertzem w
Alejach. Wieczorem w kabarecie “Owca''. Krótka informacja Bossaka o
rozmowie ze Starewiczem na mój temat.
Uspokojenie na odcinku biskupów.
20 V 1966
[...] Zamyśliłem się naraz nad Szyframi, których kolaudacja ma się
odbyć w poniedziałek. Otóż cytaty z Anhellego, które Has włożył w usta
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matki i ojca, nie są literaturą, lecz modlitwą, psalmodią. [...]
21 V 1966
Dzisiaj rano otwarcie uniwersytetu kultury w Żyrardowie. Jazda z
Wandą Żółkiewską do Stawiska po Jarosława. Wanda całą drogę
opowiadała o Stefanie. “Taki dobry, taki dziecinny, taki łakomy, słodycze
lubi...'' Stawisko przecięte nową szosą, wilgotne po nocnym deszczu. Dom
zamknięty, tylko pies, czarny Trop na schodach. Jarosław w workowatym
ubraniu. Po jego pogadance i ceremoniach zaproszono nas na kawę, gdzie
St. Ryszard Dobrowolski opowiadał anegdotki o Broniewskim. Dwie
interesujące: że B. niesłychanie serio traktował służbę wojskową (miał
naturę żołdaka — powiedział D.) i że Bierut proponował mu
(Broniewskiemu) napisanie słów do nowego hymnu państwowego.
Broniewski miał dwukrotnie odmówić. Potem poszliśmy zobaczyć dom,
gdzie mieszkał Hulka-Laskowski (czerwony blok robotniczy,
jednopiętrowy, z klozetami w podwórku), i witraże Mehoffera w
żyrardowskim kościele.
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23 V 1966
[...]
Dzisiaj kolaudacja Szyfrów. Straszne podejrzenie, że film jest okropny.
Natomiast mówcy (Petelski, Kraśko, Pomianowski, Zaorski, Wohl)
wytarzali się u nóg Hasa, obłapując i mnie po drodze. A naprawdę to są sny
maturzysty przed zadaniem piśmiennym z polskiego. Konwicki jeden się
trochę krzywił, ale nie śmiał powiedzieć dlaczego.
26 V 1966
[...]
Schaff1 przyznaje (za Feuerbachem), że Bóg jest projekcją i
absolutyzacją cech i właściwości człowieka w postaci typu idealnego. Czy
w takim razie można powiedzieć, że tworząc tę projekcję, człowiek “sam
siebie zubaża, gdyż pozbawia się własnych cech i treści na rzecz
projekcji''... Czy pisarz pozbawia się jakichś cech, gdy tworzy bohatera lub
narratora na podobieństwo swoje, czy też na odwrót, wzmacnia swoją
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osobowość przez to, że realizuje jej ukryte cechy i skłonności... Czy religie
zubożyły ludzkość? Jak może Schaff takie głupstwa powtarzać?
5 VI 1966
W Związku wielka awantura z Bristigerową, której nie przyjęliśmy na
komisji kwalifikacyjnej. Flora Bieńkowska, Bartoszewski i ja byliśmy
przeciw. Pollak i Śpiewak wszczęli histeryczną akcję — zdaje się o
reasumpcję uchwały.
Ŕ propos Frischa: sympatyczny, ale nie powiem, żeby z niego tryskała
inteligencja albo żeby talent zeń promieniował. Jest to twarz bardzo
zdolnego debila, o pewnych cechach ułomności (ociężała powieka, jakieś
zniekształcenie twarzy), twarz brzydaka bitego przez kolegów, który sobie
odwet bierze na wszystkich polach, posługując się literaturą. Ta jego ładna,
młoda dziewczyna, którą wozi ze sobą, jest jednym z elementów owego
odwetu. W swoim rozkapryszeniu i w zachłanności życiowej przypomina
mi trochę Staszka Lema, ale ten jest żywszy, inteligentniejszy, bardziej
sprzeczny w sobie. Twórczości Frischa nie znam zupełnie. Przypuszczam,
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że jest to sukces wylansowania podobny do Mrożka.
Czy dobrze, że ja do tego filmu wszedłem? Na jedno (na pieniądze)
dobrze, na drugie (na charakter) źle.
8 VI 1966
[...] W prasie wczorajszej wywiad arcybiskupa Kominka dla Europe1?
Zacny, bezradny, [...] przerażony proboszcz, uwikłany w wielkie sprawy
tego świata. “Gdyby nie komuniści, nie byłbym arcybiskupem Wrocławia''
— powiedział. Cóż to byłoby za nieszczęście!
Byłem na mszy z Andrzejem w kościele Zbawiciela. Chorągwie,
kadzidło, dzieci w potwornych welonach i kokardach — katolicyzm
masowy! Czy może być inny? Czy może być w ogóle, skoro masowym być
przestanie, bo wszystko — industrializacja, mass-culture, bogactwo mas,
dobrobyt — przeciw niemu pracuje? Nietrudno być katolikiem w
komunizmie; wystarczy trochę antykomunizmu i przywiązania do tradycji,
trochę lęku o duchową przyszłość dziecka, trochę infantylnego
sentymentalizmu i miłości do rodziców (jeśli byli katolikami). Jak być
katolikiem, gdy katolicyzmowi nic nie zagraża poza obojętnością? Dziś
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państwo już ma potężny instrument do walki z liturgią: telewizję, która w
każde święto kościelne nadaje atrakcyjny program dla młodzieży. Dziś o
840 już szedł film Flip i Flap w Oxfordzie, a zaraz potem Wacuś z Dymszą
(zabawne te usługi polityczne, jakie komunizmowi oddaje przedwojenna
polska, głupia komedia — w Wielkanoc dawano Jaśnie pana szofera2...).
To jednak nie wystarczy; najwyżej może zmniejszyć frekwencję, natomiast
nie naruszy duchowych związków z Kościołem, którego wymagania
liturgiczne i etyczne wciąż nie kolidują z ideałem życia. Kościół wygra
walkę przeciw kontroli urodzeń, bo argument zdrowia, higieny etc. nie jest
dość mocny dla ludzi. Mocny jest dopiero argument bogactwa. Robotnik
może wyrzec się dla dziecka trochę jedzenia i przestrzeni mieszkalnej; gdy
natomiast będzie miał mu dom do przekazania i konto z oszczędnościami,
powstrzyma się — dla jego dobra — przed spłodzeniem drugiego.
———
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Widziałem niedawno jugosłowiański film Szalone wakacje1 —
głupawy, prospektowy, który mimo woli trafił w rzecz najistotniejszą dla
Kościoła. Rzecz dzieje się na jednej z wysp dalmatyńskich. Wszyscy
mieszkańcy czekają z utęsknieniem słońca, upałów, bo z nimi zjadą turyści.
I oto przyszły upały, a z nimi turyści. Dla proboszcza natomiast upały to
susza, czyli jedna z plag, przed którą mieszkańcy wyspy — rolnicy,
plantatorzy brzoskwiń i winnic — bronili się zawsze modlitwą. Organizuje
więc z nawyku procesję wedle prastarego rytuału; mieszkańcy wyspy z
nawyku w niej uczestniczą. I ciągnie procesja czarno ubranych kobiet i
mężczyzn brzegiem plaży, na której byczą się roznegliżowani Niemcy,
modlą się Dalmatyńczycy bezmyślnie o deszcz, który byłby dla nich ruiną.
Ich winorośle i brzoskwinie niszczeją na słońcu — zresztą to spółdzielnia
na tym straci, nie oni — a ich byt to nagie ciała, na które spoglądają
pożądliwie młodzi chłopcy dorabiający sobie jeszcze na boczku
erotycznymi usługami.
Oto dwa światy — komunizm w tym konflikcie jest nieobecny, chyba
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jako
czynnik
przyspieszający
industrializację,
urbanizację
i
kosmopolityzację zacofanych krajów i zakonserwowanych w wiekowej
biedzie kultur.
Tak też z katolicyzmem Wyszyńskiego. Ma jeszcze ten atut, że broniąc
“wolności religijnej'', broni zarazem demokracji, czyli staje się
wyrazicielem wolnościowych aspiracji społeczeństwa uchwyconego w
kluby totalnej organizacji i scentralizowanej ekonomiki. [...]
10 VI 1966
Jezioro Bodeńskie — Dygata2.
[...] Zdumiewające te głupstwa o Francji, Niemczech etc. I ta zupełna
niemożność oddzielenia tego, co u Dygata jest po prostu głupkowatym
nudziarstwem, i tego, co jest świadomością własnej głupoty i własnego
nudziarstwa. Np. dwa zdania obok siebie: “Moc narodowa Polski zawiera
się w zmartwychwstaniu. Polska od czasu do czasu musi zmartwychwstać''.
Zdanie pierwsze zostało wypowiedziane przez głupka, którego cała
zawartość umysłowa wypracowana została na lekcjach języka polskiego
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(pisał pewnie zawsze zadania na wolny temat). Drugie zdanie pochodzi ze
stylu kawiarnianego, który jest parodią pierwszego. Dygat nie jest pewien,
którym stylem powinien operować, aby być pisarzem.
17 VI 1966
Umęczony do ostateczności Jędrkiem, upałem, domem, gonitwą,
nieróbstwem.
Wczoraj wieczór u Arturów — opowiadanie Artura o biwaku z
Moczarem1. Nie ma on zbyt wiele talentów narracyjnych, bo w końcu nic
nie opowiedział.
Rozmowa z Groszową w sprawie Kuronia i Modzelewskiego.
Rozmowa z Jarosławem: — Całym sercem jestem po stronie tych
chłopców. Kiedy tylko list będzie napisany, podpiszę go natychmiast. —
Po chwili mętnie: — Bez względu na konsekwencje... Najwyżej przestanę
być prezesem. (Prezeeee-sem — powiedział). Jutro spotkanie z Jerzym
Zagórskim w tej sprawie.
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29 VI 1966
21–26 VI — uroczystości milenijne, zamieszki, tłum i “kontrtłum'',
patrole milicji, bicie pałkami, konfiskata obrazu2 — scenariusz w całkiem
hiszpańskim stylu.
Wczoraj w Łodzi. Opowiadanie Krakowskiego o bójce z Sobiesiakiem.
Oficer, który prowadził natarcie na przyczółek czerniakowski3, zwariował.
Nazywa się Garlicki, był synem radzieckiego generała polskiego
pochodzenia. Wygląda, że desant był manewrem propagandowym, którego
dla własnych celów potrzebował Berling, żeby oczyścić się z zarzutów
współpracy z Rosjanami na rzecz wyniszczenia powstania. Desant
kosztował śmierć 800 ludzi!
9 VII 1966
Umarli:
Brzechwa,
Grodzieńska-Pollakowa,
StarowieyskaMorstinowa1. Pogrzeb Brzechwy w rzęsistym deszczu; jakaś staruszka w
zielonej pelerynie wygłosiła wierszyk zupełnie nie ŕ propos, a na końcu
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powiedziała swoje nazwisko: mówiła....ska... Bardzo ładnie.
Dotąd nie zatwierdzono mnie w filmie. I być może wcale mnie nie
zatwierdzą.
15 VII 1966
Urodziny Andrzejka — dwunaste. Daj mu Boże dużo szczęścia i
miłości.
Wczoraj wieczór z Joasią...
22 VII 1966
Defilada i uczucie przykrości na widok tego żelastwa nadzianego
ludźmi. A przecież nie jestem ani pacyfistą, ani antymilitarystą z
temperamentu. Po prostu jestem głęboko przekonany o nieprzydatności
tego wszystkiego i o tym także, iż to już za parę miesięcy może będzie
przestarzałe i zostanie przetopione dla wykorzystania nowych modeli; a
wreszcie nie daje spokoju myśl o kosztach tych piekielnych zabawek, które
każdy z nas ponosi, aby Związkowi Radzieckiemu sformować niewielki
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korpusik posiłkowy przeznaczony do obrony jakiegoś odcinka wybrzeża.
Sycowa Huta, 23 VIII 1966
“Powieść''2 skończyłem. Było to, zdaje się, 8 sierpnia. Kazi podoba się.
Już jest w wydawnictwie. Pojutrze Rogoziński ma się “wypowiedzieć''.
Mnie już przestaje interesować. Miałem z nią 5 lat zmartwienia, a 10
miesięcy pracy, licząc od października ubiegłego roku, i wliczając okresy
zupełnego jej porzucenia — tzn. od grudnia do maja. Po przepisaniu ma
137 stron. Zdaje się, powinna jeszcze mieć epilog na jakieś 10 stron. A
może krótszy.
No dobrze. Jedziemy dalej.
Kierownikiem “Kamery'' już nie jestem, bo podobno Kraśko się nie
zgodził. Tak mi to oznajmił przynajmniej Bossak, proponując zarazem
“luźną'' współpracę.
Sycowa Huta, 24 VIII 1966
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Kupiłem sobie dziś w Kościerzynie Dziennik Guittona1. Czytam bez
przerwy z wzrastającym podnieceniem, być może z wdzięcznością za to
jedno zdanie znalezione we wstępie: “pragnąłbym pozostawić po sobie
tylko jedno dzieło, a pisanie jego rozpocząć dopiero w wieku lat
czterdziestu, w okresie drugiego i prawdziwego startu życiowego''. Bo
trzeba wam wiedzieć, kończę w tym roku lat 38 i zdaje mi się, że umieram.
Tam też, w Dzienniku tego pięknego człowieka, znalazłem rozdział pt.
“Rady na okresy jałowe''; tych rad udzielił mu pewien mądry jezuita. Jest
wśród nich taka: “Mówił mi o ćwiczeniach, którym oddaje się każdego
ranka, aby zachować w całej pełni umiejętność pisania: pisze białym
wierszem, nie dbając o sens, zwracając uwagę jedynie na asonanse.
Ćwiczenie to polecał François genialnemu dziecku'' (str. 62).
24 VIII 1966
[...] Guitton cytuje raz jeszcze O. Valensin, który mógłby być mną:
“jestem godnym podziwu połączeniem inteligencji i głupoty, z przewagą
głupoty. To jest moją siłą i moją słabością. Jest moją siłą wtedy, kiedy
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innym wykładam trudne zagadnienia. Moją słabością jest wówczas, kiedy
mam zrozumieć to, co tłumaczą inni''.
14 IX 1966
Po koncercie Rubinsteina1. Wielka sztuka nie jest wypracowana. Rodzi
się radość w chwilach absolutnego powodzenia. Jest łaską, olśnieniem.
Tylko że na te chwile trzeba pracować latami jałowej orki i zapłacić za nie
trzeba smutkiem dni jałowych, upokorzeniem, milczeniem, dezaprobatą lub
obojętnością.
1 X 1966
W Gdyni po Mamę.
[...] W kawiarni “Fregata'' na Dworcu Gdańskim: ktoś podszedł do
okna, odchylił firankę, aby spojrzeć na statek, który z kawiarni lepiej widać
było niż z nabrzeża. Na to kelnerka: proszę odejść od okna, tu nie wolno
przez okno patrzeć...
12 X 1966
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Wczoraj byliśmy u Arturów, którzy urządzili drinka ku czci
Lundkvista. Szwed chłopowaty, oczy miał błękitne i nos kluskowaty jak
Machejek. Mówiłem z nim z pomocą Łanowskiego, to znaczy po
szwedzku. Nie byliśmy sobą nawzajem zaciekawieni. Chwalił szwedzki
system informacji i krytyki literackiej; recenzje winny ukazywać się w
dniu, w którym książka ukazuje się na rynku księgarskim. Spóźnienie
recenzji uważa się za despekt, machinację, “przemilczenie'' etc.
Był Verdiani, Włoch wesoły, kompletnie spolonizowany, jak się
okazuje, przez armię Andersa. Opowiadał o swojej rozmowie z
Buczkowskim Leopoldem; zapytał go o jakąś kwestię z Czarnego potoku:
kto mianowicie mówi tam w jakimś momencie. Buczkowski obruszył się w
pierwszej chwili, a przyciśnięty do muru przyznał, że sam nie wie.
Verdiani był z żoną, młodą Polką [...], którą przez cały czas brałem za żonę
Różewicza, bo ten obok niej siedział twardo, jakby pod jej opiekę chronił
się przed nadmiarem towarzyskim. Różewicz mówił mi o Szyfrach, że
“wizje'' przerysowane i za długie, ale że niewiele brakuje, aby to był
zupełnie dobry film.
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Dzisiaj rano spotkałem Żukrowskiego w anielskim humorze; medal —
powiada — dostałem za obronność kraju... Był naprawdę szczęśliwy, stał
ze mną chwilę pod kawiarnią “Europejską'' (szedł z wojskowych
budynków przy pl. Saskim) i prawił komplementy oraz wyrażał się
antyrządowo.
Po południu u Wańkowicza. Zastałem tam Dygata sennego po obiedzie,
zakatarzonego, znudzonego, wpatrzonego w niemy telewizor, w którym
pokazywano mecz piłki nożnej. Wańkowicz bardzo posunął się w latach i
sprawności umysłowej. Rozmowa rwie się co chwila, wciąż ją usiłuje
uporządkować i metodycznie prowadzić, martwi się nową utratą wątku, i w
kółko albo przeprasza, albo prosi o jakieś rady lub pouczenia: jak
uporządkować sobie bibliotekę, do kogo zwrócić się o wieczory autorskie,
jak zgnębić Kąkola, jak czytać, co czytać, jak marksizm łączy się z
egzystencjalizmem. Za to kiedy sam sobie pozwoli mówić, wyzbywając się
skrupułów, że odchodzi od tematu, odnajduje swój wigor publicystyczny,
styl i ogień obywatelski, który chyba nie jest udawany. Wychwala
gospodarcze osiągnięcia komunistów, ale — powiada — kultura polska
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wyjałowiona, cofnięta w strefę wschodu europejskiego, społeczeństwo
polskie rozproszkowane, przeżarte rosyjskim naplewatielstwem. Polakami
dziś łatwiej rządzić niż kiedykolwiek, bo upodobnili się do Rosjan.
Opowiadał mi, co Dąbrowska kiedyś powiedziała mu o Żukrowskim:
— Pan nawet nie przypuszcza, jaki to głupi człowiek.
14 X 1966
Rozmowa z Michałem Rusinkiem i Matuszewskim na temat Table
Ronde krytyków1. Wysłuchawszy listy osób, które zgłosiły swój przyjazd,
powiedziałem, że będzie to zjazd anonimów, bo żadne z tych nazwisk nic
nie mówi. Rusinek zgodził się z tym chętnie, ale — powiedział — na
mieście o tym lepiej nie mówić.
19 X 1966
Dziś 10-lecie Października.
W sobotę byli u nas Lemowie. [...]
Wczoraj w Żyrardowie.
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———
Strasser (czy Sztraser) — cenzor, zażądał od PIW-u maszynopisu
Dziecka.
———
W charakterze literatury polskiej leży katastrofizm, profetyzm i
krytycyzm. Polacy są nieustannie bici przez swą literaturę — może stąd
niebywała kariera historycznych powieści Sienkiewicza. Rzecz dziwna:
Sienkiewicz odniósł zwycięstwo na tym samym gruncie, na którym
literatura polska miała szczytowe osiągnięcia: połączył historię, gawędę i
profecję w całość w końcu dość przeciętną i nieoryginalną. W stosunku do
swych własnych źródeł (Pasek, Skarga, Kroniki, historycy XIX w.) jest,
excusez le mot — tym czym adaptacja popularna wobec arcydzieła
literackiego.
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———
Sienkiewicz jest jedną z pokus duchowych, jakie prześladują mnie od
czasu do czasu: wrócić do niego tak, jak się wraca do opowiadań
dzieciństwa.
21 X 1966
Dziś w nocy na spacerze zobaczyłem, zrozumiałem, uwierzyłem.
Objawienie jest to zupełnie to samo co literatura: starą, zużytą prawdę
rozumiesz na nowo, gdy ją nowym wyrazisz słowem. Pomyśl życie
pozaczasowe zamiast pozagrobowe, ujrzysz wszystko na nowo. Życie
pozagrobowe? Nie wiem, nie rozumiem. Ludzie średniowiecza rozumieli,
bo mieli jeszcze kontakt bezpośredni z archaiczną wiarą w pozaziemską
egzystencję fizykalną. Życie pozaczasowe? Wiem, rozumiem, bo mnie cała
współczesna literatura i filozofia pouczają o względności czasów. Wiem,
bo doświadczyłem. Sfera nadprzyrodzona zawsze stanowiła część
doświadczenia; ale to doświadczenie zmienia się wraz z kulturą. Człowiek
370

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

średniowiecza wierzył w życie pozagrobowe, ponieważ widywał duchy,
upiory, strzygi etc. Ja w to nie wierzę, ale wierzę w egzystencję
pozaczasową, ponieważ jej doświadczam, żyjąc świadomie pośród światów
mojej pamięci i mojej wyobraźni. Bergson i Freud, Proust pouczyli mnie,
że jest to moje życie prawdziwe.
Wiem, co to jest sąd ostateczny, ponieważ mam poczucie winy.
Obcowanie świętych jest syntezą ludzkości, która mi się objawi jako osoba
nieskończenie bliska, nieskończenie wyrozumiała, czuła i inteligentna.
Czyś wybrał to, co w twojej epoce i w twojej kulturze najlepsze było i
najbliższe miłości mojej, jaką do ciebie żywię? Czyś mnie kochał i czyś mi
tę miłość spróbował przekazać? Czy potrafisz wyliczyć się z czasu, który ci
dałem? Z tego stypendium?
Pomysł ze stypendystą. Stypendium, czyli życie.
24 X 1966
Rano na spacerze spotkałem czterdziestu mameluków w białych
burnusach i czerwonych fezach, króla Hasana II, Władysława Stefczyka i
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jak zwykle sympatycznego wyżła, któremu Kali każe się obwąchiwać. Nic
nie wiedziałem o pobycie Hasana, który w drodze do Moskwy, zdaje się, z
powodu złej pogody, nocował w Warszawie. Kiedym nagle zobaczył
czterdziestu śniadych facecików z wąsikami, wyglądających zza szyb
autokaru orbisowskiego, myślałem, żem zwariował.
30 X 1966
Przyjechała do Warszawy grupa przemysłowców i publicystów
amerykańskich. Nie podano ani jednego nazwiska w komunikacie, za to
pod zdjęciem przedstawiającym wiceministra handlu zagranicznego
Modrzewskiego ściskającego dłoń jakiemuś grubasowi widniał podpis
“Henry Ford na Okęciu''. Bagatela! Natychmiast ci panowie zostali przyjęci
przez Jędrychowskiego, nazajutrz przez Cyrankiewicza, któremu
towarzyszył Rapacki. Ambasador Gronouski obecny jest przy wszystkich
występach potężnej gromadki.
Ważyk mi powiedział wczoraj, że przyjechało 80% kapitału
amerykańskiego. Po co?
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Na dziesięciolecie Października pokazały się w prasie artykuły
sumujące “osiągnięcia'', głównie w gospodarce. Na uniwersytecie
natomiast odbył się podobno wiec, na którym mówiono o “zdradzie
Października''. Przemówienie takie wygłosić miał Kołakowski; usunięto go
z partii1. Po co?
Nie można jedną ręką pertraktować z amerykańskim kapitałem, a drugą
walczyć z “rewizjonistami''; nie można być “rewizjonistą'' w ekonomii, w
systemie zarządzania, w polityce zagranicznej, a “dogmatykiem'' w
polityce personalnej, kulturalnej; nie można być liberałem na eksport i
totalistą na rynku wewnętrznym; nie można kosztami polityki obciążać
obywateli, a nawet własnej partii. To znaczy, oczywiście, można tak
postępować, czego dowodem jest postępowanie Gomułki od lat 10; jest ono
praktyczne i w historii wielokrotnie wypróbowane. Podobnie zachowywał
się Ludwik Filip, król-obywatel, wyniesiony na tron przez episjerów na to,
aby ich strzegł przed liberałami; Ludwik Filip — owo minimum
liberalnych postulatów, które, gdy zostały spełnione, przeciw niemu się
zwróciło. Tak było z Gomułką. Monarchia Lipcowa trwała 18 lat; została
373

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

zniesiona przez rewolucję lutową, stworzywszy bagno polityczne i wielką
literaturę, w którą wszedł cały duch wolności wygnany z życia
publicznego. Poza tym był ktoś — klasa cała — zyskujący na
sterroryzowaniu liberałów i ludu. Kto korzysta na panowaniu naszego
Filipka? Wszak on rządzi z nikim przeciw wszystkim: nie daje satysfakcji
nawet swemu własnemu aparatowi. Arnold Słucki, zapytany, co o tym
wszystkim sądzi, mruknął tylko: “średnie chłopstwo zwyciężyło''.
Przypuszczam, że taka była opinia stalinowskiej kadry partyjnej. W końcu,
zdaje się, słuszna. Średnie chłopstwo jest jedyną klasą, która skorzystała na
Październiku, gdyż zlikwidowano upiora kolektywizacji, zniesiono system
obowiązkowych dostaw na kontraktację, otworzono im kredyty budowlane.
Jest to korzyść zminimalizowana przez ograniczenia, przez drakońskie
zasady stosowania owych kontraktacji, przez braki w dostawach etc., lecz
jest! A przy tym nie zahamowano odpływu rąk roboczych ze wsi do miast,
gdzie nadal, jak za Minca, łatwo znaleźć byle jakie zajęcie, aby odciążyć
gospodarstwo rodzinne. Teraz, na plenum KC, które wczoraj się skończyło,
Jaszczuk mówił o nadmiernym zatrudnieniu w przemyśle i o konieczności
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zahamowania owego odpływu ze wsi. Wieś bardzo by odczuła taką zmianę
w polityce i zaczęłaby ponosić koszta własne wzbogacenia, które, jak
dotąd, my ponosimy w zamian za jaką taką równowagę na rynku
żywnościowym. Wszystko to wygląda na politykę krótkiej kołdry:
podciągniesz pod brodę — nogi wyłażą.
Pewnie, że nie ma takiej polityki, która by wszystkich zadowoliła;
przynajmniej w państwach ekonomicznego totalizmu. W systemie
liberalnym wzajemne interesy klas realizują się i docierają w walce;
wszyscy są nią zainteresowani i wszyscy w niej mają jakieś szanse. W
państwie gospodarczego totalizmu szans nie ma nikt, można tylko liczyć na
przejściową koniunkturę, na złagodzenie sezonowe; raz nogi się
przyginają, raz szyja. Ustroje takie są niebywale stabilne; stoją na bardzo
mocnych nogach, ale siłę swoją czerpią z osłabienia społeczeństwa. Im
bardziej apatyczne społeczeństwo, tym rząd silniejszy. Temu apatia nie
udzieli się nigdy, ponieważ zbyt wiele energii wymaga manipulowanie
masą oraz spełnianie warunku sine qua non swego istnienia, którym jest
trwałość. Dwudziestoletni staż premiera Cyrankiewicza jest symbolem
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ustroju; nie może on sobie pozwalać na żadne zmiany wewnętrzne, a w
każdym razie musi przeprowadzać je z szaloną ostrożnością. Zbyt napięta
jest równowaga, aby można było dokonywać jakichś manewrów. Już się
nienawidzą, już na siebie patrzeć nie mogą, ale milcz serce — muszą sobie
wciąż mówić, ciągnąć dalej, powiązani ze sobą węzłem wspólnie
dokonanego spisku przeciw wolności i aktywności narodu. Największym
zagrożeniem tego reżimu jest energia społecznie nie kontrolowana, nie
nakazana, choćby nawet, na pozór, zgadzała się z ich założeniami. Stąd
nadzwyczajna czujność wobec wszelkiego rodzaju jej przejawów. Można
tak postępować, ale kiedyś trzeba za to zapłacić, jak Ludwik Filip: infamią
historyczną!
1 XI 1966
Artykuł o Sienkiewiczu dla “Tygodnika Powszechnego''1.
Uwiedziona i porzucona2 — znakomite! Sycylia, ach...
Kołakowskiemu podobno grozi utrata katedry3.
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Odnalazłem moje opowiadanie z 1953 (?) albo z 1954 roku pt.
Denuncjacja4. Niezłe! I jest temat ojca.
2 XI 1966
Rola historii w literaturze polskiej. Czy my się nie upieramy przy
głupstwach? Cały nasz geniusz i cała sytuacja nasza pcha nas w bardzo
zdecydowanym kierunku. Źle oceniamy i źle propagujemy naszą literaturę.
Upieramy się przy naszych drugorzędnych powieściach, starając się
wszystkim wokół wmówić, że są uniwersalne, podczas gdy naprawdę tylko
Faraon na takie miano zasługuje. Mamy wielką literaturę, której nie tylko
w świecie, ale wśród nas samych nie propagujemy. Tą literaturą jest
historia. Moim zdaniem, największym dziełem napisanym polską prozą w
XIX wieku nie jest żadna powieść, ale Powstanie Narodu Polskiego
Mochnackiego. [...]
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Mochnacki uzależnia powodzenie powstań polskich od współdziałania
z “ziemiami zabranymi'', to jest z Litwą i Rusią. Zostaliśmy stamtąd raz na
zawsze wyrugowani, ewakuowani — raz po 1917, drugi raz po 1940 roku.
Zostaliśmy raz na zawsze zredukowani do Królestwa Kongresowego, do
kraju nadwiślańskiego, “zewsząd zamkniętego''; bez zaplecza. Jedyną
szansą naszego trwania narodowego jest współdziałanie z tymi ziemiami
opuszczonymi przez nas, które kiedyś mogłyby się z nami połączyć w
federację, opuszczając rosyjską kuratelę.
15 XI 1966
Z życia towarzyskiego: w sobotę ładny wieczór u Arturów:
Kołakowscy, Woroszylscy, Białostoccy, Joasia, Bereza. Jakieś docinki
Kołakowskiego, ale się nie zastanawiałem.
Straszna sprawa Czachorowskiego1.
W niedzielę u Puzynów. Nuda na tematy afrykańskie.
W poniedziałek u nas Woźniakowski. “Tygodnik'' wydrukował mojego
Sienkiewicza na honorowym miejscu, ale były podobno jakieś sprawy
doktrynalne w redakcji. (Telefon Grodzickiego, abym już, natychmiast coś
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dla “Życia'' napisał, może znowu o Sienkiewiczu).
Dziś Harasiewicz — miły, ładny, rozpieszczony.
24 XI 1966
[...] Na zebraniach partyjnych w wojsku rozpowszechnia się podobno
wiadomości, jakoby Kołakowski przekazywał “szkalujące'' wiadomości za
granicę. Kilkunastu członków organizacji partyjnej przy ZLP wystosowało
list zbiorowy do kierownictwa partii. Wszyscy (chyba wszyscy?) dostali
wezwania na rozmowy.
Oni się ciągle dziwią — ci członkowie partii; dziwią się “metodom'',
choć sami podpisali i podpisują ustawicznie weksel in blanco, należąc do
organizacji, której struktura i której prawa wewnętrzne takie są w samych
założeniach, i nie dziś zostały wynalezione, ale pół wieku temu, gdy
stronnictwa przetwarzały się w partie nowoczesne.
W ZSRR intelektualiści ogłosili “Białą księgę'' w sprawie Daniela i
Siniawskiego; to się nazywa odwaga oraz poczucie politycznej realności.
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25 XI 1966
15 podpisów dotąd zebrano2. Inni chcą uzupełnić. Artykuł w “Le
Monde'' z 16 XI o procesach na Ukrainie (we Lwowie, w Łucku, w
Tarnopolu, w Odessie, w Kijowie, w Stanisławowie) i o zakazie obchodu
szewczenkowskiego w Cecorze. Oskarżeni w procesie lwowskim odmówili
wysłuchania aktu oskarżenia po rosyjsku. Pomóżmy Ukraińcom, pokażmy
solidarność, aby ich ruch narodowy stał się nam przyjazny, abyśmy kiedyś,
gdy Ukraina i Polska razem się wyzwolą z jarzma, stali się sąsiadami, a nie
wrogami. Pomóżmy Ukraińcom wrócić do Europy; tylko przez Polskę
droga do niej prowadzi.
26/27 XI 1966
Opowiadanie Stryjkowskiego o wizycie w “Białym Domu''1:
poproszono go na godzinę bodaj 1940. Zastał wszystkich piętnastu (Flora
Bieńkowska, Marian Brandys, Wiktor Woroszylski, Igor Newerly, Jacek
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Bocheński, Witold Wirpsza, Tadeusz Konwicki, Paweł Beylin, Leon
Przemski, Seweryn Pollak, i jeszcze jacyś, których nie mogę ustalić2)
okropnie zdenerwowanych, wokół stołu nakrytego do kolacji. O 2000 —
pojawili się towarzysze z Sekretariatu i Komisji Kontroli Partii: Kliszko,
Starewicz, Kraśko, Jarosiński, Szyr, Wicha, Roman Nowak, Tejchma,
Syczewski (!), oraz Dziarnowska jako przedstawicielka egzekutywy. Zjedli
razem, po czym zaczęły się przesłuchania. Każdy z wezwanych wchodził
osobno; otrzymywał wpierw tekst przemówienia Kołakowskiego. Był to
nie autoryzowany, nie poprawiony stenogram (z taśmy pewnie
sporządzony), urwany przy końcu. Z tekstem badany wchodził do
osobnego pokoju, a po przeczytaniu wracał; pytano wtedy o stanowisko.
Stryjkowski powiedział od razu, że się z tym “solidaryzuje'', co wywołało
odruch zdumienia Kliszki; zawołał zaraz, że inni przynajmniej kręcili.
Stryjkowski przyznał nam (opowiadał to Ważykowi, Lisowskiemu,
Fedeckiemu, Ance [Baranowskiej] i mnie), że mu się “tak powiedziało'' i
że zaraz przeraził się własnej odwagi. “Ja chciałem koniecznie iść do
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domu, spać''. A była już godzina czwarta nad ranem. Przez tyle godzin
ciągnęły się badania. Przez tyle godzin ci starsi już ludzie, niektórzy po
zawałach serca (jak Pollak) lub po operacji, jak Przemski, czekali, aż ich
towarzysze przed siebie zawezwą! “Kilkanaście razy miałem
wypróżnienie'' — skarżył mi się potem biedny Stryjek. Rozmowa jego
trwała krótko i była, zdaje się, zupełnie głupia, bo on przecież na temat
polityczny trzech zdań nie umie sklecić. Kazano mu potem napisać
oświadczenie i złożyć je w Komisji Kontroli. Wszyscy, czy prawie
wszyscy, musieli takie oświadczenia składać. Siedmioro podobno od razu
zostało
zawieszonych;
Stryjkowski
wymienia:
Bieńkowską,
Woroszylskiego, Bocheńskiego, Wirpszę, Newerlego; ten ostatni zwłaszcza
jest sensacyjny.
— Przed Poznaniem — powiedział na to Ważyk — też całe Biuro
Polityczne radziło nad felietonem Toeplitza1.
Oczywiście, jest ta sama co wtedy zatrata miary, taktu, właściwości.
Ale i co innego także: mimo tyloletniej ewolucji reżimu, mimo zelżenia
strachu, mimo postarzenia się tych ludzi wzywanych, mimo ich odejścia od
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ideologii i niechęci, jaką czują do partii, działają w nich wciąż dawne,
wciąż te same odruchy dyscypliny, skoro pozwolili się badać jak
złodziejaszkowie małoletni albo spiskowcy za akt jawny przecież i
zbiorowy. Dlaczego nie protestują przeciwko rozbijaniu ich, dlaczego nie
protestują przeciwko przetrzymywaniu ich przez długie godziny nocne w
korytarzach KC, które sami swoją uległością pozwolili zmienić w biuro
śledcze? Dlaczego nie porozumieli się przedtem i nie zażądali rozmowy
wspólnej? Nie ufają sobie nawzajem, czy tak się boją oskarżenia o
frakcyjność? Dlaczego w końcu nie występują z partii, skoro nie poczuwają
się do żadnej z nią solidarności i na prawo i lewo o wszystkim opowiadają?
Dziś pięć podpisów zostało złożonych pod dodatkowym listem:
Zawadzki, Karst, Pomianowski, Piwowarczyk i chyba Toporowski.
Niezbyt to poważne, ale i tak pewnie “głośnym echem odbije się w
Europie''. Lisowski odmówił podpisu.
Potwierdzają się wiadomości o rozpowszechnianiu — zdjęcie
Kołakowskiego z prof. Brzezińskim — i o oskarżeniach Leszka o
przekazywanie “materiałów''. Tam, zdaje się, o tym nie mówiono.
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28 XI 1966
Rozmowa z Pawłem Beylinem. Istotnie, zawieszenie zostało ogłoszone
tym, którzy zadeklarowali solidarność z Kołakowskim. Oświadczenia
redagowali na miejscu, w osobnym pokoju. Protestowali przeciw tekstowi,
który im okazano w nie dopracowanej formie, pełnym błędów, lapsusów,
nie dokończonych zdań. Bronili zasady samej, tj. wolności wypowiadania
poglądów, choćby sprzeczne były z “linią generalną partii''. Oznajmiono
im, że są zawieszeni w prawach członkowskich aż do ostatecznej decyzji
Komisji Kontroli. Są tam: Beylin, Newerly, Woroszylski, Wirpsza,
Bocheński, chyba Konwicki. Podczas kolacji podobno wszyscy milczeli.
Na zebraniu partyjnym w uniwersytecie żaden z profesorów nie poparł
Kliszki, tylko Mitzner wypowiedział się przeciw Kołakowskiemu. W
Krakowie, podczas sesji historycznej na Wawelu1, Grzybowski podobno
polemizował ze sformułowaniem Kliszki: instynkt państwowy, czy coś w
tym rodzaju.
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1 XII 1966
Jaki miły dzień imienin! Dostałem od Kazi Koncerty brandenburskie,
które cały dzień sobie grałem, a wieczorem przyszły Julia i Joasia,
Edkowie [Paszkowiakowie], Jankowie Zelnikowie i zabawialiśmy się
cybernetycznymi opowieściami Edka, który był w świetnej formie.
Stryjkoś miał przyjść, ale naraz odmówił. Artur w Niemczech.
14 XII 1966
Przyszedł mi dziś do głowy pomysł, który uważam za genialny. Mój
prapradziadek Sebastian Żeglikowski żył, jak wiadomo, 104 lata: urodził
się w 1764 roku, a umarł w 1868. Pod koniec życia był podobno zupełnym
dzieckiem. Kiedy goście przychodzili, on domagał się cukierków. Urodził
się w roku koronacji Stanisława Augusta, zmarł w pięć lat po powstaniu
styczniowym. Otóż: gdyby historię Polski przedstawić tak, jak ją widział
ten zdziecinniały staruszek w setną rocznicę swych urodzin!
Zakopane, 20 XII 1966
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Nieczynny, bezmyślny, niezdolny, nie kochający, nie kochany,
niezadowolony, a bez pragnień, niesenny i nietrzeźwy, nienasycony i
niegłodny, a nade wszystko głupi, nade wszystko tępy i niezdolny, jestem
tu w Zakopanem, skazany na trzy tygodnie rozkoszy rodzinnych i
towarzyskich, za wszystkie winy zaniechania i opieszałości, jakie
popełniłem.
———
Genialny był ten jezuita, który każdy dzień zaczynał od napisania
kilkudziesięciu linijek tekstu białym wierszem, “nie zważając na sens,
tylko na asonanse'', aby tylko utrzymać sprawność pisarską; Guitton
wspomina o nim w swoim dzienniku. Chciałbym robić to samo.
———
Opowiadanie Artura o tym, jak Zbyszek Herbert jechał po nagrodę do
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rządu austriackiego1. Bez pieniędzy, w letnim płaszczyku zimą, drugą
klasą bez sleepingu.
Nie miałem nigdy innych trosk poza miłością
Co płonęła wysokim ogniem w pniu spróchniałym.
22 XII 1966
Sen taki dziś miałem: prostytutka, bardzo piękna, w ulubionym przeze
mnie kolorze sukni piasku, prawie białego, zaprosiła mnie uprzejmie,
wskazując bramę i mówiąc tylko: na prawo. Poszedłem tam. Podwórko
było schludne, nowe, jakby na Nowym Świecie, a wejście jakby do
ważnego urzędu. Przy drzwiach, za biurkiem siedział blady człowieczek,
który mi przypomniał jednego alfonsa z placu Pigalle. Ten wstał na mój
widok, grzeczniej niż woźni ministerialni, którzy zza swoich biurek nie
wstają, aby witać wchodzącego. Poprosił poczekać, a gdy się rozejrzałem
po wielkim hallu, urządzonym antykami, wskazał mi wymownym ruchem
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puszysty dywan leżący na środku. — Tu? — zawołałem, wzdragając się.
— Ależ zimno! I cofnąłem się ku wyjściu, ale bez wielkiego wstrętu, tylko
dla sprawdzenia, gdzie właściwie jestem, i dla poszukania toalety, bo
poczułem ucisk w pęcherzu. Zobaczyłem klatkę schodową, czystą bardzo
— balustradę złoconą, czerwony chodnik, jakieś obrazki na ścianach.
Jakby ministerstwo kultury albo podobny urząd. A schodami w górę, na
palcach pomykał już cały sznur młodych ludzi, w tym samym co ja celu. I
doskonałą wydała mi się myśl wykorzystania ministerstwa na burdel poza
godzinami urzędowania.
22 [chyba 24] XII 1966
Narty. Mój blady cień na śniegu od księżyca.
Teraz dopiero rozumiem, jak bardzo wizualna była moja wrażliwość
świąteczna. Kochałem Boże Narodzenie poprzez koloryt śniegu i księżyca i
domowych świateł błyskających między soplami; kochałem święta przez
stereotyp dziecinnych powiastek, które się potem powtarzały w
okolicznościowej poezji i grafice. Kochałem świąteczny komunał — lieu
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commun — może dlatego, że brakło mi własnej wrażliwości na przyrodę
oraz ludzkie wzruszenia. Świąteczny komunał, zbiorowy czy osobisty,
zawsze jest czynnością zastępczą wobec wmyślania się w ludzką
problematykę oraz przeżywania stosunków własnych ze środowiskiem i
analizowania ruchu czasowego, który dokonuje się wokół nas nieustannie,
co dzień, niezależnie od święta. Uwolnić się od tego poprzez refleksję nad
chorobą, biedą, cierpieniem.
1967
4 I 1967
Wczoraj lektura stenogramów drugiego procesu Siniawskiego i
Daniela. Wszystkie takie obce i odległe, jakby z innej epoki, że raz po raz
musiałem powtarzać sobie, że ci dwaj rówieśnicy moi są dopiero w
początkowym stadium męczarni, na które zostali skazani; że w tej samej
chwili, kiedy ja, przerywając lekturę ich dramatycznego dialogu z “głuchą
ścianą'' — jak jeden z nich określił sąd — układam się do drzemki, oni...
Nie wiem, co robią, nie potrafię sobie wyobrazić ich życia.
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7 I 1967
[...]
Ćwiczenia wierszem ujawniają bardzo szybko wyczerpanie zbieżności
rymowych, o których kiedyś Peiper pisał; jest to połączone ze zjawiskiem
ubożenia języka. Język zmartwiał w pewnych polach skojarzeniowych, np.
w całej strefie pogody, krajobrazu, przyrody — stąd moja kretyńska
mimoza albo nie mniej głupi promionek. Dla Asnyka jeszcze, może dla
Tetmajera takie skojarzenia dźwiękowe byłyby czymś naturalnym.
Jednocześnie cała masa nowych słów i skojarzeń po prostu nie może być
materiałem wierszotwórczym.
Ćwiczenia jednak trzeba kontynuować, wiersz rymowany jest
rudymentem języka. Nie można zdania poprawnego stworzyć, jeśli
samemu sobie nie dowiedzie się tej zdolności, która równa się z malarskim
ćwiczeniem prostej linii.
*** ( koniec tekstu z tomu I. dalej zapis oryginalny) ****
W pociągu
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10 I (1967 lub 1966 - przyp. KK)
Dziś "zjazd" z Gubałówki. Zły na siebie, żem się Andrzejowi dał
namówić, rozżalony na Andrzeja, że mnie na głupstwo namówił, obolały i
rozdrażniony od upadków, upokorzony w moich fizycznych aspiracjach, co
mną nagle tej zimy owładnęły. Myślę, a właściwie śnię o takim zjeździe,
który byłby skrótem dramatu życia, dramatu dojrzałości -przekroczeniem
smugi cienia. Tak mi się właśnie dzisiaj wydaje, że na tym stoku, na tyłach
sanatorium, przed którym cofnąłem się, aby odpiąwszy narty zejść drogą
ku Kościeliskiej, tak mi się wydaje, że tam przekroczyłem smugę cienia.
Andrzej wznosił ku mnie buzię opaloną, lśniącą od kremu, oparty na
kijkach patrzył na mnie czekając, aż się odważę zjechać, obok mnie stało
kilku narciarzy - sylwetki ciemne, bez koloru, bez twarzy. Zdawali się
także na mnie czekać, aby brawo bić albo gwizdać, albo śmiać się, albo
szeptać tylko do siebie. Wiązania narty puściły same, nie próbowałem
przypinać. Zrzuciłem nartę z nogi, potem drugą, i nie oglądając się ani na
Andrzeja, ani na narciarzy, ruszyłem. Śnieg zmarznięty skrzypiał głośno
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pod moimi butami.
29 I
Dzisiaj w ZLP sprawa "Ogniska" . Opracowałem pismo.
Po południu "Wychowanek Torless", cudowny film; chłopcy o
sylwetkach i ruchach książątek.
W sprawie "Dziecka" ciągle milczenie. - Jakie masz odgłosy - zapytał
mnie wczoraj Jarosław. - Nie zbieram - odpowiedziałem.
W pociągu do Poznania, 9/II
Na wieczór w Poznaniu:
1. Spotkanie pisarz - czytelnik. Tego nigdy nie było w
historii. Pisarz zjawia się przed
a) krytykiem swego dzieła
b) mecenasem (protektorem)
c) wielbicielem.
Dzisiaj zjawia się nieznany pisarz przed nieznanym
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czytelnikiem. Uważa się, że spotkania takie przyczyniają się do
rozpowszechnienia literatury; naturalnie, lecz jest to innego typu
konfiguracja, fizyczna, moralna, a nie językowa.
2. Literatura jako komunikacja językowa.
Formy uroczyste:
a) wiersz
b) retoryka
c) archaizm (stylizacja)
d) ostatecznie wszelka konsekwentna forma językowa: nawet styl
"Obcego" Camusa, ponieważ jest konsekwentnie stosowany i uzasadniony.
Krótko: język jest instrumentem codziennego użytku. Nadanie mu
formy estetycznej sprawia, że staje się on uroczysty - oddzielony od
codzienności.
3. Dlaczego literaturę odczuwamy jako formę uroczystą?
Dlatego że w naszych odczuciach jest jakby nie z naszego
świata.
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4. Jej dziwność: dawno powstaje albo do dawności się odnosi.
5. Moje osobiste doświadczenia: nowelka w Gońcu Krakowskim.
lektura literatury współczesnej i poczucie, że wszyscy udają.
Czytałem ją, aby wejść w zmowę.
6. Podsłuchany koncert, nazwiska z afiszów. Kultura jest
sprawą obcych.
7. Książka Ważyka - należę do pokolenia, które nie miało
własnych lektur.
8. Należę do pokolenia, które nie miało swojego gustu.
9. ... które nigdy nie było w sytuacji awangardowej.
10. Stąd stosunek krytycki - a w literaturze zdolność do pastiszu i
parodii Flaszen, Błoński, Mrożek, Lem.
Zamiłowania literackie:
Gałczyński - groteski
Miłosz - Traktat moralny
Gombrowicz
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11. Wszystkie te refleksje nasunęły mi się z powodu tego spotkania.
Jeżeli bowiem mam do tych wyznań jeszcze jedno dorzucić, to będzie ona
ostatnim z wieczorów lit. - jedynego, na którym byłem: Żukrowski i
cukierek.
Sytuacja pisarza we współczesnym świecie.
Na Zarząd:
Biuletyn: notatka o Camusie, wynika z niej, że obrady trwały tylko 1
dzień i że nie wygłoszono referatów.
21 II
Pomysł sztuki:
on
ona + syn
rodzice i bracia jej
rodzice i siostry jego ] chór rodziny i opinii
395

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Romantyczny kochanek nie miał większych przeszkód od tych, jakie
zostały pokonane, tylko nie powiedział w porę, nie nazwał swych uczuć i
swych zamiarów.
I. chór podzielony na dwie partie - partię jej i partię jego, wzajemnie
chwali się za tolerancję i wychwala młodą parę, która pokonawszy
wszelkie przesądy i przeszkody zdołała się połączyć.
Ona: Więc połączyliśmy się bez przeszkód.
On: Bez przeszkód.
Koniec aktu I
Akt II
Ich dialog na krzesłach:
- Nie ruszaj się.
- Krzesło skrzypi.
- Jak ty szybko oddychasz.
- Normalnie.
- Gdyby to było normalnie, nie zwróciłbym uwagi...
- Na co?
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- Na to oddychanie.
- Mów wyraźnie etc.
Kończy się krzykiem:
- Cała nienawiść świata została złożona na nas. Wszystko co oni zdołali
między sobą uzyskać stało się niezgodą nas dwojga.
III
Rozwód. Chóry oba w pełni zgodne co do rozwodu. Kochanek nadal
rozdarty, ponieważ nadal nie wie, czego chce. Są próby sporu, awantury,
ale kończą się kompromisem.
Oni: Rozeszliśmy się.
Rozłączyliśmy się bez przeszkód.
Zostaje kochanek:
Monolog o miłości oszukanej: cała miłość świata przez nich
wygnana weszła we mnie pod postacią smutku.
21 II
1. Kim jest pisarz we współczesnym świecie?
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2. Kim był w przeszłości?
3. Kim stać się może?
ad 1
jest:
a) zawodem
b) pseudouczonym
c) pseudoideologiem
ad 2
był:
a) w epoce dworu i kościoła był podporządkowany dworskiej hierarchii
sukcesu i kościelnej hierarchii autorytetu;
b) w miarę rozpadania się dworu jako centrum obyczaju i
kwalifikacji społecznej powstaje pojęcie sukcesu artystycznego, który już
nie jest dodatkowym blaskiem do wielkości mecenasa, lecz sam dla siebie i
dla społeczeństwa;
c) w miarę rozpadania autorytetu religijnego kościoła pisarz 398
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intelektualista staje się samodzielnym tłumaczem prawd ostatecznych,
wykładowcą moralności, kodyfikatorem wartości i przejmując zatem
funkcje kapłańskie, staje się herezjarchą.
d) w istocie, postaci intelektualistów zaangażowane w
Reformę, są jakby modelami intelektualisty współczesnego
wespół ze współczesnym konfliktem i współczesną cnotą
bezkompromisowości. (Racine)
e) w XIX wieku, po wszystkich szaleństwach rewolucji i wojen
domowych, powstaje próba odbudowania jednolitego porządku politycznofilozoficznego: Święte Przymierze. Znowu jak przed Reformą władza
państwowa staje na straży religii i religia dopomaga w utrzymaniu ładu
państwowego; Król, cenzor, wychowawca, kapłan, policjant stanowią pion,
na którym ma się wspierać cała budowa społeczna? de Maisi, u nas Józef
Szaniawski.
f) bunt przeciw świętemu przymierzu rozgrywa się na planie bardzo
szerokim. W gruncie rzeczy to nie Święte Przymierze wywołuje tę
gigantyczną reakcję w postaci romantyzmu w literaturze, nacjonalizmu w
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polityce, socjalizmu w kwestii społecznej, mistycyzmu w dziedzinie religii,
lecz na odwrót: ten gigantyczny proces zapoczątkowany przez Reformację,
zatrzymany znów przez Wielką Rewolucję z nową siłą naprzód pchnięty
ten proces właśnie powołał do życia Święte Przymierze. W każdym razie w
dziedzinie idei powstał układ podobny do kontrreformacji; powstały więc
podobne reakcje w środowisku intelektualnym; intelektualista, filozof,
pisarz znów stał się herezjarchą: Victor Hugo, Adam Mickiewicz.
g) atrybuty herezjarchy:
1. życiorys: komponowanie życiorysu romantycznego jest próbą
ożywienia, unowocześnienia i jednoczesnego zagarnięcia
stałych wątków bohaterskich (Byron) i hagiograficznych:
Victor Hugo, ks. Lammanais. Dar jasnowidzenia Mickiewicza,
cudotwórstwo Towiańskiego.
2. Nieomylność we wszystkich kwestiach poruszanych i
wypowiedzianych. Łączy się to z romatyczną filozofią
tworczości z teorią natchnienia - jednakże odnosi się nie
tylko do twórczości, lecz do wiedzy, jakby objawionej,
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proroczej, przypisywanej wybrańcowi (44).
3. Zatarcie granicy między twórczością a czynem; literatura
sama jakby staje się rodzajem czynu (a jednocześnie polityka
i wojsko stają się czymś pokrewnym twórczości: por. dziwy
romantycznej polityki i powstań).
4. Religijne cechy głoszonych idei (pełnia systemu) oraz
zgromadzeń wielbicieli czy wyznawców: saint-simoniści,
towiańczycy, zmartwychwstańcy.
h) pozycja pisarza zarowno społeczna jak ideologiczna wyrasta
więc w toku przemian demokratycznych; pozycja ta ustala się
na gruncie demokracji, cały ten proces łączy pisarza, łączy w
ogólności literaturę w ciągu XX z tradycjami, dązeniami i
celami lewicy.
Kiedy marksiści, poszukując zaplecza powoływali się na całą
tradycję literacką od końca XVIII wieku, byli w prawie,
albowiem literatura tej epoki ze wszystkimi swoimi
szaleństwami politycznymi, religijnymi i artystycznymi jest
401

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

lewicowa. Przynosi ona zarazem lewicy swój bagaż: otóż cechy
romatycznego pisarza, atrybuty wieszcza-herezjarchy, staną
się niebawem atrybutem lewicowej partii politycznej. To
partia staje się nieomylna, to partia głosi mistykę czynu
(zaangażowania), to partia konstytuuje się na podobieństwo
gminy religijnej, to partia w końcu tworzy sobie heroiczną
historię - ona tworzy swoich własnych bohaterów, męczenników
i świętych. W końcu wódz, teoretyk zajmuje miejsce
intelektualisty, pisarza etc.
i) wiek XIX lub to co się nim zwykło nazywać kończy się
wejściem pisarzy w szeregi lewicy wojującej i zorganizowanej,
a zarazem konfliktem intelektualisty i partii. Okres ten
zamyka się zatem dwiema biografiami: Maksyma Gorkiego i
Stanisława Brzozowskiego.
Współczesna sytuacja pisarza jest kształtowana przez:
1. Ciśnienie tradycji, i to tej najbliższej XIX wiecznej,
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republikańskiej, lewicowej.
2. Ciśnienie współczesnej sytuacji w dziedzinie ideologii
(partia).
3. Aktualna sytuacja na rynku pracy: pisarz należy do świata
pracy. Poszukuje w nim dla siebie miejsca, dążenie do
zawodowstwa i specjalizacji.
4. Niesprecyzowanie jego stosunku do tradycji, która wydaje
się przystawać do współczesnego układu w dziedzinie
ideologii, do świata pracy rodzi poczucie winy wobec kultury,
wobec społeczeństwa, wobec wolności.
pani prof. Stawińska: nie w XIX w. narodził się stereotyp,
mity współcześne - mit archipoety - archipoeta, ale powieść
łotrzykowska - ale obyczajność.
Problematyka mecenatu - monopolizacja mecenatu - jeden i
kilku.
pisarz, który wszystko przeżył też nie
.
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Nałkowska - potrójny sukces:
Andrzejewski (poszukiwanie sukcesów różnych) éstime/Noc
Iwaszkiewicz
Pani w żółtym swetrze : Pokazywanie swego warsztatu
Adaptacja anty-powieści:
anty-powieść jest niejako krytyką powieści jako gatunku.
Powieść nie utrzyma się, jest związana z rewoltą.
Obecna sytuacja powieści polskiej.
Powieść jest zachwiana, ale właśnie powstały teraz jej
wspaniałe osiągnięcia...
28 III
Ta historia z ucieczką, trupem na szosie etc. tłumaczy się
tylko wtedy, gdy będzie zarazem historią samobójstwa
zamierzonego: on siebie chciał zabić - a zabił kogoś!
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21 III
KIK
Ksiądz
pycha - pokora
poczucie służebości - a duma?
duma jest sprzeczna ze służebnością - pisarz musi mieć
świadomość swej wyższości - walka z publicznością o swoją
wybitność.
Atmosfera niezdrowa
Wielowieyski
Kryteria ostateczne.
literat - pisarz
syt. duchowa - syt. społeczna
Unikałem kryteriów
Kryterium - Camus służył prawdzie
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wolność
b. subiektywne
zdrowia psychicznego
pycha _ duma.
Oczywiście, to jest materiał do nakreślenia swoistej etyki
zawodowej pisarza.
Kryterium czasu.
Pani w sprawie kryterium
Zaangażowanie pisarza w kwestie polityczne.
Zestawienie pisarzy różnych
Kryterium czasu
Kryterium psychologiczne
Norwid - czyli brak dialogu?
Z braku dialogu, z poszukiwaniem czytelników - powstają
anomalie.
Rzeczywista potrzeba.
Autor
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Victor Hugo
Który Proust
Alchemia
Błoński *
Bielicki - 29-28-79
23 III
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy
3 IV
31-87-41 Zaiks
*
XIV w.
Pisa: rzeźba: Nicola Pisano (1220-1287)
Giovanni
1247-1314
Florencja: Cimabue (1240-13...)
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Giotto
(1266[76] - ......)
Gardi
Siena: Duccio di Buoninsegna (1250-1319)
Simon Martini: fresk w Pal. Publico
Ambrogio i Pietro Lorenzetti
XV w.
Rzeźba
Donatello (1386-1466)
Sw. Jerzy (Bogello - Flor.)
figury w kat. florenc.
David
Zwiastowanie w S. Croce (Fl.)
płaskorzeźby w Padwie
- " - - pomnik Galtamalarty
powrót do Florencji 70-letniego
trybuny śpiewaków w S.Lorenzo
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Luca della Robia (+1482)
Andrea della Robia + 1528 Tonda w szpitalu dla niemowląt we Flor.
Antonio Pollaindo (+1498)
rzeźba grobowce Sykstusa IV i Innocentego VIII w Rz.
Andrea dell Venocchio (+1488)
uczeń Donatella
Putto z rybą (Sign.)
David (Brugello)
Colleoni
Bertando di Giovanni (podjął problematykę późnego Donatella nauczyciel M. Anioła)
Siena: Jacopo della Quereia: rzeźby w Lucce, formy zapow. M.
An.
1435 - Leone Battista Allesti: Della potturi libri tre.
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zasady perspektywy linearnej.
Fresk Missaccia w S-ta Maria Nouvella (Trójca Św.) potem z
Sta Maria Dell Carmina.
Paolo Uceelo (+1475) fanatyk persp. nat. (rodzaj awangardy w
imię perspektywy).
freski w Chionto verde przy Sta Maria Nouvella: bitwy
Andrea dell Castagno - wpływ Donatella
Wenecja rewolucjonizuje malarstwo - dotąd poddane tradycji
włosko-bizantyńskiej - rząd sprowadza Gentile da Fabiano i
Pisarella: malowidła w pałacu Dożów, nauczyciela Fabriniego
Bellini (1400-1471).
Konserwatyści idący wolniej za nowymi prądami
Pisarello (Verona) i Fabrinio Pokłon Trzech Króli (Flor.) Fra
Benito Angelico da Fiesole (1387-1455), Benozzo Gozzoli uczeń i pomocnik Agelica
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Freski w kaplicy pałacu Medici - Ricardi (Pochód Trzech
Króli).
Fra Filippo Lippi (1406-1469)
Ok. 1440 - nowy ruch: Dom. Veneziano (+1461)
Pierro della Francesca, Alesso Baldovinetti - jego uczniowie
P. d. Francesca (1420-1492) Rozumiał światło, rozszerzał
zakres wizji: Freski w San Francesco w Arezzo (Historia
odnalezienia Krzyża św.)
Baldovinetti - pejzaż! Dol. Arno. Fresk (1425-1499), "Nar.
Chrystusa" w Santa Annuziata we Florencji.
Iluzjonizm przestrzenno-figuralny: rozwój w kierunku iluzji
przestrzennej.
411

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Znaczenie przełomowe: freski Andrea Montagna dziejów św.
Krzysztofa i Jakuba w Kaplicy Eremitani w Padwie (1454)
(Szkoła padewska)
Fresk w pałacu książęcym w Mantui, w Rzymie: Melozzo da
Forli. Polichromia do kościoła SS. Apostoli w Kwirynale Sykstus V fundujący bibliotekę - iluzja persp. w Ferrarze:
Codimo Tura, Francesco Cossa.
Wenecja: Bartolomeo Vivarini pod wpływem szkoły padewskiej,
ale sztywne, hieratyczne.
Antonello da Messina - Sycylijczyk, przełamuje tę sztywność
figuralną; w Neapolu zetknął się z malarzami niderlandzkimi.
W 1475 maluje dla Kośc. S. Cassiano w Wenecji - fragment z
Wiedniem Messina, znał sekret techniki olejnej. Włosi używali
tempery.
Giovanni Bellini, syn Jacopa, brat Gentila (1430-1516), pod
wpływem Mantegni. Maria z dzieciątkiem, kolorysta. Tworzy
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szkołę najwybitniejszą w Wenecji.
Carlo Crivelli - pocz. maniery
We Florencji akademizm, szkoła Verrocchia: bracia Antonio i
Piero Pollainolo - dokładna, anatomiczna
Sandro Botticelli (1444-1510): manieryzm też ze szkoły
Verrocchia. Też: Filippino Lippi.
w Sienie (drugorzędne znacz.): Francesco di Gorgioi Mattea di
Giovanni.
Dekoracja ścian Kapl. Sykstyńskiej (Sykstus IV) w latach
1481-1483. Botticelli, Rosselli, di Cosimo, Domenico
Ghirlandaio z Umbrii; Signorelli, Pintorrechio.
Nowa faza sztuki odrodzenia: naturalizm
Ghirlandaio (1449-1494) - freski w Sta Maria Novella.
Tradycja Messacia - dla obfitości naturalist. szczegół. Dalej
w kier. naturalizmu pod wpływem v. d. Goesa.
Flor. - SS. Innozenti, ten sam.
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Luca Signorelli (Umbria) - 1441-1523 - freski w Orvieto.
Benardino Pinturecchio (1455-1513) - Appost. Borgia w
Watykanie.
Pietro Perugino (1446-1524), nauczyciel Rafaela. O ile
Florencja rozwija formę, Per. pracuje nad nastrojem
"Ukrzyżowanie" w S. Maria Maddalena del Pazzi - Flor.
Coraz bardziej rozwija się anegdota-gadulstwo:
Franesco Francia (Bolonia), Lorenzo Costa (Ferrara) i szkoła
wenecka: Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, Vittore
Carpaccio ("Cykl św. Urszuli").
XVI w.
Dążność do syntezy, humanizm - indywidualizm. Klasyczny okres
sztuki XVI w. trwa od 1500-1520 - poczem przychodzi manieryzm
(szt. przed barokowa).
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L. Da Vinci (1452-1519) uczeń Verocchia.
we Flor. Pokłon trzech króli
Mediolan (od 1483) Madonna w grocie.
Nadw. malarz ks. Lodovico Moro. - (stąd portret Cec.Galleani)
Fresk (Ostatnia wieczerza) w refektarzu S-ta Maria Delle
Grazie.
Powrót do Florencji, Bitwa pod Anghiazi (1505-1506). Nie
zachował się. Załamuje się pod wpł. M. Anioła.
Mona Liza - późne dzieło.
1516 - do Frnacji na zaproszenie Francais I.
+ w Clonx 1519.
Liczni uczniowie: Beltraffio, Solerio, Amb. de Previs, Nelzi,
Luini, Marco l'Oggiano, Ginnepetrino, Brannaldo, Lodomia,
Ferrari.
Po opuszczeniu Florencji przez L. największym malarzem był
Fra Bartolommeo Della Porta. Zwollenik Savonaroli. Kościelne:
ołtarz w k. św. Anny, Salv. Mundo, technik, "ofumato".
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Michał Anioł Buonarotti (1475-1564) uczeń Ghirlandaia i
Bertolda.
"Madonna przy schodach" Walka Centaurów
(Fl. Cesa Buonarotti).
1496-1501 w Rzymie. Studiuje rzeźbę hellenistyczną.
Bacchus we Fl., Pieta - u S. Pietra
1501-1505 - Florencja: Dawid (w Akademii), Madonna Dovi Gal.
Uff. - obraz. karton do bitwy pod Cescine: M. A. namalował
tylko epizodyczną scenę zamiast bitwy.
1505 - przez Jul. II powołany do Rzymu do pracy nad grobowcem
papieża. Miał stworzyć na środku kościoła św. Piotra. Pomnik
niezrealizowany; w zmniejszonej formie w S. Pietro in Vincoli
(Mojżesz).
1508 - fresk dla Kapl. Sykstyńskiej - 1512.
1521-1534 - Florencja, N. zakrystia S. Lorenzo, grobowce
Medyceuszów i Madonna.
1535-1541 - Sąd ostateczny (1534-1541) Pieta dla
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par.Sanseverino w Rzymie.
Rafaello Sanzio di Urbino (1483-1520) uczeń Perugina
do 1504 - harmonijne kompozycje na tle ubryjskich
krajobrazów.
Florencja 1504-1508 - poddany tu wpływom Leonarda i
Bartolomea.
Madonna del Cardollino, Ce belle Jardiniére, Złoż. do grobu
(w gal. Borghese - pocz. wpł. M.A.)
Rzym 1508-1520 - sławne watykańskie Pon. freski w Stazza
delle Segnutara. Dysp. o Przen. Sakramencie. Szkoła ateńska i
Parnas.
Stanza d'Eliodoro (1512-1514) - trzy cuda, które uratowały
kościół. Oygnon Heliodora, msza bahantki, uwolnienie św.
Piotra.
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Stanza dell'Incendio (Pożar w Borgo)
Portrety. Madonny. Tondy. Arrasy. Freski w willi Farnesina.
Transfiguracja w Watykanie.
Florencja traci pierwszorzędne znaczenie. Pozostają tam:
Andrea dell Sarto (1486-1531). Freski w SS.Annunziata
(Madonna del Sneco).
w nawie: Andrea Sansorino Nad drzwiami.
Baptysterium.
Renesans wenecki: prawdziwe znaczenie Wenecja zdobywa dop. w
XVI w. Ucznia Giov. Belliniego: Giorgione da Castelfranco
(różne postaci z krajobrazem). (Trzech filozofów w Wiedniu i
posługuje się kolorystami. Palma Vecchio: Sebastian del
Piombo.
Tiziano Vecelli (1477-1576), uczeń Giov. Belliniego; pod
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wpływem Giorgione: wg niego "Miłość ziemska i niebiańska" w
gal. Borghese.
1519 - Wniebowzięcie w Wenecji
1520 - postać z rękawiczką
Bachanalie, Venus z Urbino (Fl. gal. Uff.), Madonna rodziny
Pesaro (w kosc. Frar. w Ven.)
1545 - Rzym. Chrystus przed Piłatem (Wiedeń). Paweł III z
Krewniakami (Neapol).
1548-1550 - Augsburg
w 70 roku życia - okres późny: św. Trójca, Męcz. św.
Wawrzyńca, Skazańcy w Tartaru i in. Wenus z Amorem (Gal.
Borg.)
Promieniowanie szkoły weneckiej:
Manieryzm
Rozp. od Sądu Ost. M. Anioła
Antonio Allegro de Corregio (1494-1534). Kształcił się na
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obrazach Mantagui mal. w Parmie. Ukrzyżowanie - freski w
kopule w Parmie. Linia diagonalna, afektacja. ("Męcz. św.
Placyda i Flawii).
Uczeń jego Parmeggianino (Fr. Narrola). Federigo Baroccio
(Madonna del Popolo) - koncert barw.
Manieryzm w postaciach, w cyrkowych pozach.
Daniel da Volterre, Giorgio Vasaro (Vessaro napisał życiorysy
artystów włoskich).
Benv. Cellini (1500-1571). Perseusz. [...] w Fontenaineblea?
Gigambo Logna (Porw. Sabinek, Merkury).
Zerw. z tradycją włoską - ruchu i przestrzeni na rzecz
spotęgowania nastroju aż do statycznego ujęcia. (wpływ
D_rera). Pontorino, Rosso.
Pontorino: freski w Certosa di val d'Ena, Battista Rosso.
Zdjęcie z Krzyża w Volterra. Rosso maluje potem we Francji
(maitr Roux).
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Najw. malarz manieryzmu florenckiego - Agnola Bronzino
(1503-1572) - portret kob. w Turynie... ; freski: Salviati,
Al. Allori, bracia Zuccario.
Manieryzm wenecki:
Jacopo Tintoretto (1518-1594), ucz. Tycjana. 1548: Cud św.
Marka ("koloryt Tycjana, rysunek Michała Anioła").
Paolo Veronese (1528-1588).
Jacopo da Ponte Bassano i jego dwaj synowie Francesco i
Leonardo - mal. rodzajowe. Maniera "tenebroso", pod wpływem
Tintoretta.
Barok ok. 1590
Caravaggio w Rzymie. Rodzina Caraccich w Bolonii.
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1574-1610). Kwiaty, owoce;
całość kompozycji, światło; Złoż. do grobu w Rzymie, Madonna
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del Rosario w Wiedniu, pozbawione ozdobności.
Uczniowie: Borgianni, Gentileschi, Wanfredi, Saraceni. Wpływ
na Niemcy, Niderlandy (pierwszy Włoch!).
W Bologni: Accademia degli Incammineti (Lodovico Caracci 1558-1619). Dwaj jego kuzyni Agostino i Annibale. Nawiązanie
do wielkich misteriów odrodzenia. Guido Reni - ulegał wpływom
Caravaggia. Francesco Barbieri, zw. Guercino. Caravaggio i
szkoła bolońska utworzyły szkołę rzymską XVII w. Malarstwo
wtapia się w arachitekturę: Giovanni Laufranca (z Parmy):
Rzym, San Carlo di Catinari. Pietro de Cortona - w pałacu
Barberinich w Rzymie. Krańcowe rozważania iluzjonist.: Giov.
Batt. nelli i jezuita Andrea Pozzo (1642-1709), malarz
sklepień w kośc. S. Ignazio.
Najważ. postać: Lorenzo Bernini (1598-1680). Proj. architekt.
gł. za Urbana VIII Berneriniego. Ołtarz św. Piotra, front. na
Piaza Navone. Dawid w gal. Borg., Apollo i Dafne w gal.
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Borg., Ekstaza św. Teresy, S. Maria delle Vittoria.
Oryg. szkoła neapolitańska: Massimo Stanzoni, Giuseppe de
Ribera od 1616 w N.
Mackietyści - planiści: Salvator Rosa.
Szkoła neapolitańska (Procaccini)
genueńska - pod wpływem van Dycka, który malował w G.
Carbone, Castiglione, B. Strozzi.
Wenecja: maniera teneborda. Strozzi, Teti, Jan Lys (Holender
+ 1629).
4. XVIII
Tradycja kontyn. gł. w Mediolanie i Bolonii. Giuseppe Maria
Crespi (+1747) rodzajowe i mitologiczne (7 sakramentów). B.
ciemne. Fra Vittore Ghislandi da Bergamo, portrecista. W
Genui - Aleis Magnasco: sceny tajemnicze i dziwaczne.
Nowy rozwój mal. weneckiego. Pod wpływem Lysa, Fetiego i
Strozziego.
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Giov. Battista Piazetta, uczeń Crespiego.
Giov. Batt. Tiepolo (1696-1770).
Zwraca się ku kolorystycznym tradycjom wewnckim (Veronese),
rozjaśnia paletę. Dekoracja plafonów. Podróżuje po Europie
(Würzburg, Madryt).
Ant. Canale (Canaletto) - 1697-1768 powrót do Anglii.
Jego siostrzeniec Bernardo Bellotto (1724-1783) - malował
miasta: Drezno, Wiedeń, Warszawę ("Camera obscura").
Franc. Guardi (1712-1792) - widoki Wenecji.
Pomniejsi:
Longhi (rodz.)
Roselba Cezziora - pastelista
Batt. Piranesi - sztychy rzymskie.
(Dopisek na lewej stronie notatnika)
Roma:
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Leon I skłania Attylę do odwr. od Rzymu
Leon II otacza miasto murami
<przekreśl.> Donacja Papieża - Grzegorz W.
Koronacja Karola W.
Po odnowieniu cesarstwa - wpływy ces. ogromne (biusty)
N. schizma
Powrót - K.XV.
Sacca di Rome (1527)
Wczesne chrześcijaństwo
Sztuka paleochrześcijańska:
znaki symboliczne
przywłaszczenie pogańskich postaci:
Hermes Chryophoros = Dobry Pasterz
winna latorośl staje się symbolem
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ryba = akrostych (Ichtis)
Rozwój sztuki chrześcijańskiej od IV w.
Początkowo sztuka ludowa. Od IV w. hellenizacja chrz.
Katakumby: forma cmentarna i grobowa przyniesiona z Bliskiego
Wschodu przez Żydów-konwertytów.
Motywy pogańskie, przywłaszczone: Dobry Pasterz, cztery pory
roku, Amor i Psyche, paw.
Tematy ewangeliczne. Odkrycie fresków w Doura Europos rzuca
nowe światło: temat zbawienia, cud, powtarza się w nich
równie czysto jak w kat., okazuje się że środowisko
judeo-chrześc. stwarzało pewną ikonografię *)
(Dopisek po lewej stronie notatnika)
Sztuka i tradycja malarska w katak. ani rzymska, ani
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wschodnia, ale judeo-chrześcijańska: temat ze St. Test:
zbawienie przez winy i cud (Jonasz, Eliasz etc.) np.
iluzjonizm odpowiadający II stylowi pompejańskiemu.
Freski w katakumbach - w zasadzie odpowiadają ówczesnemu
malarstwu ściennemu.*) Później, pod koniec III w. znika
ornament roślinny.
Kościół triumfujący:
Koś. chrześcijański różni się tym od świątyni pogańskiej,
jest miejscem zebrania, a nie mieszkaniem boga.
Naśladowanie bazylik, mauzolelów i termów:
1) bazyliki - środek podniesiony
2) bud. w planie centr. (nestyria ? i baptisteria)
3) kombinacje
IV w. narodziny malarstwa dekoracyjnego.
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Wynika to z nowej, neo-platońskiej myśli religijnej. Bóg jest
ideą abstrakcyjną, a nie postacią - ideą prawa czy dobroci, a
nie taką czy inną postacią. Chrystus przyjmuje rysy cesarza:
"Dający prawa" (Traditio legis) lub panujący pośród
apostołów.
Grota watykańska (Muz. w Lateranie nr 48). Chrystus
Kosmokrator, wspierający nogę <na> głowie < >ochusa,
bazylika św. Padencjusza: Chr, wśród apostołów i pierwszy raz
symbole Ewangelistów.
Temat Pasji pozostaje aż do V w. "tabu": krzyż jest pusty.
Pierwszy raz: na drzwiach św. Sabiny. Normalnie krzyż jest
pusty. Wizerunek Chr. na krzyżu zjawił się w VI w. w sztuce
bizantyńskiej.
Tematy "narracyjne": np. ze Starego test. poza "tematami
zbawienia".
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Arystokratyzacja chrześc. - tematy aleksandryjskie - kpouła
św. Konstancji w Rzymie.

(Dopisek z lewej strony notatnika)
*) krzyż nie pokazuje się przed IV w.
*
Poł. XVI. Odkrycie katakumb przez Onofro Panvinio. Antonio
Bosio opracowuje naukowo (Roma solterna).
W XVIII zniszczenia, po czem znów
. Pius IX
ufund. muzeum chrześc. na Lateranie.
Prześl. Sacjusz (249-251)
Valeriusz (257-8)
Dioklecjan - 249-305
Najstarsze kościoły: St. Martin aux Mout (na wzg. Eskwilina)
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- pocz. III w.
Bazyliki Konstantyna w Rzymie:
św. Jana na Lateranie
św. Piotra
św. Pawła za murami
św. Wawrzyńca za murami
św. Piotra i Marcellina
św. Agnieszki
Sztuka przed bizantyjska:
koperus
archiwolta
kapitel z nadstawka lub koszyczkowy.
sta Sabina
Mozaika:
- Rzymie: św. Pudencja (k. IV w.)
śta Maria Większa (V w.)
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ści Kosma i Damian
Pojawia się Chrystus brodaty (syryjski) krzyż, temat pasyjny, zmartwychwstanie, Eliasz.
Renesans włoski
(dopisek z lewej strony kartki) Sztuka lombardzka
Wpływ gotyckiej rzeźby francuskiej: Giov. Pisano.
Decentralizacja i demokratyzacja życia we Włoszech - rozwój
gmin miejskich, budowa katedr od poł. XI w., a od XIII
pałaców publicznych.
Początki rzeźby włoskiej romańskiej:
Wiligelmo (fasada w Modunii, pocz. XII w.
Benedetto Antelami (bapt. w Parmie, grupa konna w pałacu
sprawiedliwości w Mediolanie)
Piza
Kosmopolityzm: połączenie elem. bizantyńskich z klasycznymi
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(Wielk. Pizy kończy się w 1248)
Guglielmo - kazalnica w starej katedrze
Bonanno - bronz. skrzydła do boczn. wejścia katedry
Klasycyzm Frederica II, zwłaszcza na południu (+ Fr. 1250)
Nicola Pisano: pierwsze dzieło bez wątpienia jego to
kazalnica w (dopisek na lewej stronie notatnika) w
baptisterium! w Pizie; kazalnica w Sienie we współpracy z
Giovanni Pisano i Adolfo di Cambio.
Givanni Pisano: był zdaje się we Francji i studiował w
pracowniach rzeźbiarzy w kości słoniowej. Wielkie postacie w
fasadzie kat. w Sienie (1284-1296)
kazalnica w katedrze w Pizie (1302-1310)
Późna faza jego twórczości: dramatyzm, ekspresjonizm,
naturalizm.
Siena
Formy prostsze i łagodniejsze
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Ramo di Paganello
Lorenzo Mostani fasada w Orvieto.
Florencja
Wpływy pizańskie: Andrea da Pontedera drzwi do baptyst.;
Andrea Pisano (wyraz skreślony) dół dzwonnicy katedr. Nino
Pisano (syn Andrei) rozpowszechnił styl pizański.
Malarstwo
Malarstwo w zasadzie bizantyzujące, ale pewne objawy
oryginalności przez nawiązanie do motywów
paleochrześcijańskich:
St. Klemens w Rzymie (ok. 1080)
Sta Maria di Trestavere (1145)
W Lukcce - krucyfiksy malowane (rodzina Berlinghieri)
w Pizie - bizantyńskie wpływy (temat Chrystusa cierpliwego Giunito Pisano).
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Florencja
Coppo di Marcovaldo - przezwycięża abstrakcjonizm bizantyński
(moz. w bapt.)
Cimabue - krucyfiks św. Dominika w Arezz. 1272-1302. w Rzymie
(1272)
Maesta w Luwrze i we Florencji:
fresk w transepcie: w baz. w Assyżu (św. Franciszek)
Rzym
Pietro Cavallini: fresk w absydzie Sta Maria di Tressuere
(1291); St. Cecilia di Trestavere (1293).
Asyż
Giotto: cykl franciszkański wzdłuż nawy w bazylice św.
Franc., sceny ewangel. w kapl. Serovegni w Padwie.
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Siena
Duccio di Buoninsegna. Maesta w Sienie. Arystokratyzm
dekadencki drugiej poł. XIII w. w Sienie: Guido da Siena
Martini = linearny, elegancja (poliptyk w muzeum w Pizie) cud
św. Augustyna w kościele św. Aug. w Sienie; fresk w kapl.
niższego kościoła w Assyżu.
(Dopisek na lewej stronie notatnika):
Breve korporacji malarzy w Sienie:
My, z łaski Boga, objawiamy tym, co
nie umieją czytać, cudowne rzeczy
przez cnotę, i w cnotę przez wiarę świętą.
(Dopisek po lewej stronie:)
"linia i kolor"
Lorenzetti Ambrogio i Pietro
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cykl "skutki złego i dobrego rządu" w pałacu publ. w Sienie.
7.4
Konferencja w Woj. Radzie Narodowej
Propandyści. Najlepszy sposób moralnego obezwładnienia
człowieka: powierzyć mu wykonanie pracy, którą dotychczas
potępiał.
Dzień Działacza Kultury 13 V w powiatach
14 V. 28 V końcowy akord. Majowe dni kultury żyrardowskiej.
Bazka! - Rozgłośnia Warszawska. Dom Ksiązki - 7 nowych
księgarń. Stoiska na zewnątrz.
Klub Przyjaciół Książki w Ostrołęce. Spotkania autorskie?
Kiermasz książki wiejski w ciechanowskim.
14 V Kiermasze gminnych spółdzielni albo 21 V na Dzień
Książki Polskiej.
Kiermasz w Grójcu. Dzień Kwitnącej jabłoni.
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Wojewódzki Kiermasz w Sochaczewie.
Pod adresem D.K. - może uruchomią te swoje magazyny.
Spotkania z przedst. ambasady radzieckiej.
Forbertowa: za ograniczeniem spotkań literackich;
D. Książki. Udział w kiermaszach pod warunkiem opłacenia
spotkań pisarskich.
ZMW - 100 spotkań z pisarzami i dziennikarzami - ok. 30
spotkań autorskich, reszta z dziennikarzami i krytykami...
pisarzom pł. 500.dziennik. 300.- albowiem nieprzygotowane spotkanie etc.
Uwaga! wyraźnie założony hamulec na spotkania autorskie.
ZMW: trzydniowe spotkania młodych pisarzy (Korespondencyjny
Klub Młodych Pisarzy)
Przedstawiciel wojska: mało artykułów obronnych.
100 urodz. M.C.Skłodowskiej; 150 roczn. śmierci Kościuszki
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Fejes, Endre:
"Cmentarz starego żelastwa"
Illyés, Cyula
"Obiad w pałacu"
Santa Ferenc
"20 godzin"
Németh, Laszló:
"Odraza"
________________________
p. Ginesz: 17.54.77
____________
do końca maja.
Komisja
Pollan: tom monografii pisarzy radzieckich
Wieczór satyry radzieckiej (Fedecki) - Przypomnimy Wereszczenkę?
Poeci radzieccy
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Okudżawa (maj)
____________________________
Sympozjum: komunikat - zgłoszenia.
14/4
Wiedeń - Muzeum
Sala Rubensa
Van Dyck
św. Andrzej i Teodozjusz: ogrom postaci Judy! barbarzyńskość
twarzy.
Portret młodzieńca w zbroi, z twarzą odchyloną do światła
Samson - rozpacz
Studium głowy kobiecej
portrety: Jan de Monfort
św. Franciszek - stary, umęczony - wielkie ciało złożone
niemocą.
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Piotr Brueghel: 1530-1569 (piętnaście obrazów!)
Technika miniaturzysty
Główny bohater na boku
Moralitet (zabawa dzieci)
Droga krzyżowa: trzej łotrzy jadą na wozie z mnichami, którzy
trzymają w rękach krzyże.
Fasten und Fasching: zmysły i post.
Powrót pasterzy: góra z szubienic obok druga z winnicą.
Posępny dzień - kolor ołowiany
(Dopisek z lewej strony notatnika)
Droga krzyżowa, Wieża Babel, Śmierć Saula, Zabawa w dzieci,
Post i zapusty, Sztorm, Mord niewiniątek, Św. Maria, Chłopska
zabawa, dedal, Chłopiec na drzewie, Powrót Paulusa,
Powrót pasterzy, Posępny dzień, Powrót myśliwych.
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Powrót myśliwych - arcydzieło zimnych kolorów i
arabeskowatość. Myśliwi i psy "a contre-jour" na śniegu;
efekt ruchu uzyskany przez kontrast.
Na styl Breugla składa się groteska, sarkazm, które uprawiali
i inni (Massys, van Cleve) i moralitetowe założenia.
Van Cleve - Ćwiartka wołu, dokł. wg Rembrand.
Makabra, naw. do średniowiecza: Reymersvaele św. Hieronim
(trup!).
XV/XVI
Mabuse: Maria z piersiastym dzieckiem
Mabuse: św. Łukasz malujący Marię, która zjawia się przed nim
w domu.
Van Eyck (1390-1440)
Złotnik
Memling: tryptyk św. Jana, Adam i Ewa
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Ta sama technika miniatury. Scenki pejzażowe ujęte w ramy
architektury. Postać kamienna tylko [...] kolor żyje.
Obłęd chłodu materii.
Pomieszanie kamienia z żywą materią:
Van der Gres: św. Genowefa ( [...] z diabełkiem)
Upadek i odkupienie
Ewa z [...] w miejscu przyrodzenia.
J. de Fleures: Chrystus przybijany do krzyża, sprężony w
bólu.
Anonimowa święta noc ok. 1502
Dzieciątko źródłem światła (Te dwa wiersze ujęte w ramkę)
Dawid
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Roger van der Weyden: Maria z dzieciątkiem 1400-1464
Geertyn van Hauslem
Droga krzyżowa Boscha: ten sam pomysł z zakonnikiem
słuchającym spowiedzi Piotra.
Tryptyki: Meister der Virgo [...] Virgini
To niebywała [...] : złote, sukna.
Patinier (1474-1524): zupełnie breuglowska Śmierć św.
Katarzyny, Chrzest Chrytusa.
Broch:
Jan van Cleve (1507-1546)
Bruyn: Krzysztof Clebus.
Miasto pejzarzy - Van Valkenborch , wielkie przestrzenie
nieba, chmury walące deszczem, i znów struga światła. Miasto
w perłowej poświacie spod chmur.
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Spranger (1546-1611)
Bardzo seksualne: Hermafrodyta wygięta Dyjanica i Nosu
Jan Breughel: Eneasz, Ukrzyżowanie Kwiaty
R. Savery: Zwierzęta, ptaki.
Albrecht D_rer (1471-1528)
Wszyscy święci - płomień, a w tym płomieniu powaby i
Męczeństwo 10 000 chrześciajn. Muzułmanie wyprowadzają nagich
ludzi na górę i stamtąd strącają na nadstawione dzidy, ostre
gałęzie etc.
Portrety: Maksymilian I z dworem (?)
Johan Kleberger (medalion)
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Wenecjanka - ciepła pospolitość, młody człowiek płowy.
Próżność z trupią twarzą i wyschłą piersią.
Madonna - tęga, uśmiech ckliwy, [...] a bardzo
cielesny.
Portret w ostrych konturach: Strigel, Burgmair. A przy nich
Holblin (dwie Madonny) uduchowiony.
Schenffelein: dwie głowy o złotej tonacji.
Lucas Ceanach Stary (1472-1553)
Ukrzyżowanie - krew, ścięgna, wzdęte brzuchy.
Wolf Helber: Ukrzyżowanie - Chrystus w Skrócie
Ł. Cranach: Pożegnanie Chrystusa z Marią - Maria
przelękniona, mała mieszczka, nieledwie służąca. Litość
Chrystusa. Portret.
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Vermeer: atelier
der Hooch. Maria i Józef...
Rembrandt (1606-1664)
3 autoportrety
Brodaty mężczyzna w rogatej czapce
Czytający młodzieniec
portret mężcz. i kob.
Św. Paweł
Matka
(Te dwa wiersze ujęte w ramkę, obok:) Hals
Arcimboldo (1527-1593) - Pory roku, woda, ogień
Giampedino: [...]
Giorgione: Trzej filozofowie
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(Po lewej stronie notatnika:)
Fryz w Grossminster, w Z.
(poniżej rysuneki z podpisami:)
Kostka w szachownicę.
Konsole rzeźbione, łączone łukiem
16/4
Zurich. Grossmünster - Zwingli.
Chorągwie, chorągwie, dzwony.
Przygotowania do święta.
W pociągu: Jesus ist sieger und lebt pośrod Shell,
Anstalten i innych wiadomości o dobrym i najlepszym.
Z Wiednia osobliwy brudek duchowy państwa Ebersteller: cyrk i
psychoanaliza. Dowcipny klozet.
Kolory sukien damskich: pożary, tęcze, papugi, pawie, ognie
sztuczne.
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W Sargans ta sama cisza co przed 10 laty.
Domy wiejskie z łukowatymi skarpami; wyjazd furmanką pod dach
ze skarpy, do której dom przywarł.
Winnice nad Lemanem, rozłożone tarasami; walka o każdy
skrawek ziemi, o każdą jednostkę ciepła słonecznego. Wrażenie
porządku i piękna, chociaż o forsę chodzi...
Genewa, 16. 4
Pan Kallenbach. Spacer uliczkami. Katedra z gotyckimi wieżami
i portalem klasycznym, zakończony quasi-kopułą: panteon
dostawiony do St. Germain de l'Auxerrois.
Ratusz z dwiema klatkami schodowymi - pierwsze z pochyłością,
jakby przeznaczone do wjeżdżania konno na piętra; prymitywna
robota, przełamująca z trudnością gotyckie nawyki w duchu
renesansu; druga klatka czysto renesansowa - płaskie
[...] na niskich kolumienkach.
Światła: nerwy, żarówka. Zegar Longine'a z wojskiem
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maszerującym.
(Po lewej stronie notatnika rysunek, obok zapiski:)
Dom szwajcarski i twarz. Dlatego tak ludzki wydaje się
krajobraz.
(Poniżej notatka:)
Projekt przemówienia
Wyliczyć wszystko, o czym chciałbym mówić. Zatrzymać się na
idei jedności, na quasi samotności Polaków. Jedność, którą
zrobili turyści i przemytnicy. Wspomnieć o przemytnictwie
kulturalnym. Zażartować na końcu, że sam zostałem tak
przemycony.
Genewa, zdaje się 20/4
Koszmar samochodowy. Garażyści. Garage du Baut du Monde Maison de Veillesse. Jak jest na końcu świata? Żigolo w
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czerwonej koszuli i w rozciętej na biodrach skórzanej
marynarce, nerwowy cwaniak, żujący papierosa za papierosem,
kędzierzawy mulat, metys czy coś podobnego, o manierach grand
-seugnieura, equipement et ammeublement impeccable et soutueux
- i te samochody migające w słońcu, złożone
przed budynkiem jak ryby z wody wyciągnięte. Koszmar
samochodowy...
Genewa, 25.4.
Wyjazd przez Lozannę, Berne, Interleken do Lozanny. Wczoraj
wizyta w Coppet. Brama obrosnięta glicyniami, dziedziniec,
który otwartą swoją stroną zwrócony jest ku ogrodowi, a
domknięty dwiema basztami - a spod bramy parkowej otwiera się
natychmiast ogrodowy trawnik, zachęcający do tego, aby się
zagłębić w jego szklisty gąszcz.
Milano, 24.4.
S-ta Maria della Grazie - mauzoleum por. fresk w Lugano. We
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wnętrzu fresk geometryczny i fałszywe, okrągłe okna nad
absydą. Dziedzińce klasztoru. We freskach powtarzający się
wąż Sforzów; np. jakby słońca, których promienie są wężowate.
Katedra: filary podprowadzone pod samo sklepienie - a więc
bardzo grube.
Fasada - por. Sta Maria della Giorg.
Droga przez Pavię i góry do Chiavari.

Pisa
Klasycyzm fryzów, kapiteli.
Płaskorzeźby N. Pisano jakby kopiowana z greckich
płaskorzeźb.
Sąd ostateczny: ręce Lucyfer wielkości Chrystusa.
Róże w chrzcielnicy i na ołtarzu, posadzka.
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Freski: Compasanto.
5 mistrzów triumfu śmierci: walka powietrzna aniołów z
diabłami (1360-1356).
Grubas, któremu diabeł przez usta wyciąga duszę.
Piekło wyraźnie podzielone na kręgi.
Florencja
Kościół Sta Trimita
Fresk Lorenzo Monaco - zaręczyny (czy zaślubiny Marii z
Józefem) - Maria w ciąży, przestraszone twarze kobiet. Na
sąsiedniej ścianie święty Józef oświecony przez anioła coś
mówi Marii. Męska jego twarz wyraża pełną świadomość roli
jaką mu opatrzność wyznaczyła w dziele zbawienia.
_________________________________________________________
prof. Verdiani - Kłoczowski
___________________________________________________________
Donatello: św. Jerzy, św. Jan Chrz., Dawid w kapeluszu, Dawid
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w płaszczu.
Przedziwny wyraz męskiej słodyczy.
Przedziwne to, że każdy z nich jakby nie był stworzony do
rzeczy, których musiał dokonać: św. Jerzy jakby nie dorósł do
rzemiosła rycerskiego, a Dawid jakby dumał nad tym, co ma
zrobić. Św. Jan jest kruchym czternastoletnim chłopcem *), na
którego spadła gigantyczna misja. Ci Florentczycy zastanowili
się nagle nad ludźmi, którzy są bohaterami historii świętej.
Obdarzyli ich psychologią, ich dramat osobisty.
(Dopisek z lewej strony notatnika:)
*) por. płaskorzeźbę Settigamiego na ten sam temat.
Późniejszy rozwój portretu rzeźb.
Mino da Fiesole (1431-1484)
Benedetto da Uniano (1442-1497)
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portrety Giovanni Kosmy i Pierra Medyceuszów
Antonio del Pollajuolo
Pervecchio (1435-1488)
Antonio Rosselino
- trudno tu już odróżnić indywidualności poszczególnych
rzeźbiarzy - model góruje psychicznie.
Santa Croce
Freski Gaudich, Aghola i Tadea
Trzem królom zjawia się dziecko w powijakach w aureoli.
Sta Maria del Carmine - kaplica Braneacci, Massacio,
Filippino Lippi, Masalino. Ciepły kolor, zbiór portretów w
bramie sceny z życia florentyńskiego. Wybitna rodzajowość
przeważa nad teologią.
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Giotto: życie św. Jana Chrzc. i św. Jana Ewang., życie św.
Franciszka
św. Jan idący do nieba - u jego stóp postać skulona,
Uczta u Heroda: [...]
Kobiety okrywające dziecię Joach.
Architektura z deseczek
(Dopisek z lewej strony notatnika:)
28 - 30 - Firenze
1/5 - droga do Sieny
2/5 Siena - noc
3/5 - droga do Rzymu
3 - 7/5 - w Rzymie
8/5 do Asyżu. Noc w Asyżu
9/5 - wyj. do Ravenny. Noc.
10/5 - do Ferrary. Noc.
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Franciszkanie: weseli, okrągli, nawet gdy płaczą. Brunatna
tonacja.
Mario di Bruco (Grattino): zdjęcie z krzyża. Twarze,
zmarszczenie brwi.
kruc. Donatella: umęczony, zmierzwione włosy nad czołem.
Przed Pietą MA w Galerii, obok niej stoi niewolnik na wpół
wykuty z bryły. Widać cud przenikania kamienia w ciało (huk
młota, zgrzyt dłut, pył, kamieniarzy). Tu staje się cud
miłości, cierpienia i zbawienia. Obok wrzeszczący turyści i
pogwizujący Amerykanin fotografuje Dawida. Uprzejmy
przewodnik rozstawia krzesła w dogodnych punktach widzenia. W
rejwachu i chaosie rozgrywa się cud kontaktu kulturalnego.
Szpital
Ghirlandajo - Pokłon trzech Króli. Kolor.
Neri di Bicci: Ukoronowanie. Bogata gama psych.
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Piero di Cisimo - ściemniony kolor. Wpływ Flamandczyków i
materii.
Andrea del Sesto: Madonna z Dziec. i dwoma aniołkami.
Kaplica - Gozzola dell Duomo: Śpiewające Kantorie (?) (Donatello)
Luca della Robbia - ten sztywny i konwencjonalny w tonie
religijnym umie rzeźbić taniec, śpiew, radość aniołów.
Amorki Donatella przebiegające mimo kolumn.
Prorocy Donatella: łysy, chudy, sinawy Habakuk, potworny
Jeremiasz.
San Giminiano
St Agostino - życie - B. Gozzola, św. Monika mł.
Bruniolo di Fredi: życie Matki Boskiej
W Katedrze:
Barna Senese.
Shirlandio - sta Fina - śmierć
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(Dopisek po lewej stronie notatnika:)
Artur
przyszło 125$ dla Kowalskich. Dla was nie
przyszła dla was książka.
Siena
Widok na katedrę wznoszący się ponad dolinę. Plac przed
katedrą, który wciąż jest centrum zycia: szpital, prefektura,
turyści. Portyk katedry zaczęty. Czerwony marmur.
W zakrystii - Lorencetti - fragment
kolor - Siena.
jw. Jan Donatella - stary i zupełnie szalony.
Duccio
Giovanni di Pisano: Chrystus na sękatym drzewie, odchylony.
Prorocy Giov. di Pisano.
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Rzym. Kapl. Sykstyńska
Cos. Rosselli - Egipcjanie w Morzu czerwonym łby końskie,
głowy ludzkie, woda jakby z płyt metalowych. Efekt wyłaniania
się tła...
Botticelli: Śmierć synów Cosy architektura łuku rzymskiego
pośrodku.
Pintunechio- Mojżesz i chrzest w Jordanie - dzieła
powołania, wdzięczna postawa Jezusa.
Botticelli: Kuszenie Jezusa. Młody Jezus w białej powiewnej
szacie pośród młodzieży florentyńskiej.
Rosselli. Kazanie na górze - Chrystus idący z apostołami wychodzi z jakiegoś wąwozu. Przed głową Chrystusa
przemawiającego - antyczne wyobrażenie wiatru - głowa
dmuchająca na chmurę, aby odeszła.
Perugino: scena z kluczami - postaci na białym tle bruku tłem planu apostołowie, przechodnie i chłopcy, tło
architekturalne i pejzaż.
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Sąd ostateczny - walka. Dramat. Rozpaczliwe pożegania
zbawionych.
Bellini - Chrystus siedzący Sąd ostateczny widziałem mistrza benedytyńskiego z XI w. z
bardzo dziwnymi symbolami jakichś wiernych posiekanych; były
także dwie kobiety, półgołe, jedna na byku, druga na
centaurze cwałujące - każda wznosiła w górę gołe ciałka
(dusze?)
St. Maria Maggiore
mozaiki - Jeruzalem, owce przed bramą Jeruzalem
św. Prudencja - Jezus dający prawa
Kapliczka św. Zenona. Baranek mistyczny ze zwierzętami jeleń i sarny.
Ravenna
Mozaiki u św. Witalisa. Ksiądz z chłopczykiem przygotowujący
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do mszy. Cudzoziemcy przy telefonie i Włosi opowiadający
sobie po raz setny historie z mozajek.
Bapt. neoniano
Dobry pasterz poskramiający lwa i węża z krzyżem i księgą. W
kapl. St André: Chrystus wojownik - depczący lwa i węża, z
krzyżem na ramieniu, z otwartą księgą: ego sum via, veritas
et vita.
(Po lewej stronie notatnika dopisek:)
Charbonnaux
Le bestaire du Christ
św. Apollinary:
Kolor sukni Chrystusa: porfir kolumny.
Ostatnia wieczerza na sofach.
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Droga krzyżowa bez wysiłku
Grób - mauzoleum.
Różnice stylu: prorocy sportretowani, męczennicy jednakowo
albo tylko kolorem włosów różnią się czy grymesem warg.
św. Jan Ewang. : fragmenty posadzki - temat IV wypr. krzyż. Ludzie z wyciągniętymi rękoma wychodzą z morza K. - a na nich
rycerze z mieczami.
Batt. animal - tron z ogromną poduchą.
Werona
św. Zenon - drzwi
Montegue w ołtarzu. Matka Boska Salonowa pod festonem fresk:
Krzyż z gniazdem pelikana na szczycie.
ost. wiecz. z rakami.
Giotto - Serovegni
Matka B. leżąca.
Pojmanie w w nastroju dram. - laski, pochodnie, bójka wisi w
powietrzu.
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Chrystus przed Ananaszem
Scena wydrwiwana - szarpanie,
Złożenie do grobu - stado rozpaczających aniołów
Sąd ostateczny - piekło - Bosch.
Warszawa
długo potem: 11/6
Genialny pomysł, który uczyni mnie wielkim i bogatym: Szalony
tato. (Papa le Fou).
Fałszywi ojcowie: Bóg Ksiądz tajemn. pederasta
Hitler = dyr. szkoły wódz czy wodzowie, tzn. konspiracja
i wyjście z konspiracji. Umiłowanie najpierw szefa
konspiracji, potem szefa policji ( = Stalina).
(Od nazwiskiem Hitler - strzałka w dół; tekst w ramce)
Samotność moja pośród równieśników; wymyślam więc ojca, aby
zdobyć podziw i przyjaźń, wymyślam np. ojca - hitlerowca.
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Mam 30 lat, kiedy się to kończy i robię wielką scenę matce,
która wygnała ojca, oddając nas na pastwę ojców fałszywych.
Zrywam z matką (czy nie za namową innej kobiety, która udaje
moją siostrę, aby mnie zjednać, tzn. udaje, że chce razem ze
mną szukać mojego ojca - i w ten sposób mnie zdobywa - otóż z
nią odchodzę...) Odchodzę gotów na wszystko.
Część II
Praca na temat ojca
Poeta
Pustelnik
Święty
Otóż po wyznaniu dziecinnym ma nastąpić wyznanie dojrzałe.
Należy odkryć, kim się stałem i odkryć zarazem, że wszystko
co osiągnąłem, zdobyłem dzięki sfałszowanemu ojcu. Wymyśliłem
jego wiersze, traktaty, jego całą biografię, jego system
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polityczny i czyny bojowe. Doprowadziłem do jego kultu - cały
kraj pokryty jest jego pomnikami, a ja sam na tym kulcie
zbiłem sobie niezły kapitał.
Technika fałszerstwa.
Obozy.
Historie szantażów. Ja - żyjący życiem geniusza bohatera i
świętego, staję się zarazem ostatnią świnią, aby tylko
uratować mój sekret.
Lektury
Schulz
Hochstappler Felix Krull
Biografie wielkich ludzi: Beethowen, Michał Anioł, Leonardo,
Wagner,
, Dante, Hegel, Kant, Rousseau,
Mickiewicz... etc.
Wszystkie pomieszania sztuki, filozofii, polityki, wodzostwa.
Hagiografie:
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św. Augustyn
Antoni Pustelnik etc.
Przejrzeć rubrykę: "Gdy myślę ojciec..." (Świat).
Biografia Mickiewicza przez Władysława M.
"Było nas pięcioro..."
Jak dochodzi do pierwszego ogłoszenia wielkości ojca:
moje kłamstwa.
Norwid
Odnalezienie tekstów i pełnia systemu. Pokazać jak człowiek
rośnie mi w wyobraźni; wyobraźnia poety i aferzysty.
Szczegóły z życia ojca, które przekształcam i ukrywam. Sztuka
fałszerstwa i kłamstwa. Fałszerz, który w swoje fałszerstwo
wierzyć zaczyna.
Koniec mój bliski, wiek już osiągnąłem, w którym dalekich
planów śnić nie można. Siedemdziesiątą rocznicę święciłem
moich urodzin. Schną w oczach kwiaty, które od delegacji
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różnych otrzymałem, piętrzą się na tacach depesze, listy,
dyplomy pochwalne, na które trzeba będzie odpowiedzieć w
stosownym czasie.
Wszystko to zdałem na swych sekretarzy, sam Głowie Państwa
tylko odpowiadam odręcznym listem, w podzięce za pełne
łaskawości słowa, którymi święto moje honorować raczył.
Miałem, przyznam chwilę wahania, czy tej właśnie okazji nie
Tatarkiewiczowa-Eliade
Gco.
Belg o Witkacym
15/6
Matka ma kochanków - czy też mężów, którzy są coraz większymi
kanaliami, a ona coraz bardziej nerwowa. Wreszcie jej
stosunki erotyczne zmieniają się w seanse narkotyczne. Po to,
żeby stworzyć wielkość ojca, muszę ją unieszkodliwić,
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zamknąć, schować, czy też po prostu zabić.
17.5
Motyw Tannhausera
Motyw pielgrzymów odezwał się naraz, w samo południe, w upale
(miasto rozżarzone i ciemne chmury nadchodzące); ja, pijany
jeszcze po wczorajszym wieczorze u p. D., przeklinający
siebie.
29/VI
Na wstępie krótkie ostrzeżenie: wszelkie podobieństwo do
znanych państwu opowieści, dzieł sztuki albo prawdziwych
wydarzeń są przypadkowe i złożyć je prosimy na karb
niewielkiej wyobraźni autora tej sztuki.
Zakopane, 6/VIII.
Trzy fakty różne
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1) religia - która jest fakten kulturalno politycznym,
złożonym z instytucji, praktyk, rytuałów, dzieł sztuki;
2) wyznanie - które jest faktem socjologiczno-psychologicznym
podlegającym prawidłom społecznego i osobowego zachowania;
3) wiara - która jest faktem duchowym, jednostkowym.
Zapytanie: czy wiara może obyć się bez wyznania i religii.
Konflikty między wiarą a wyznaniem, wyznaniem i religią
(reformacja - nowa sytuacja religii w państwie laickim).
Zak. 11. VIII.
Ostatecznie, każda miłość jest przezwyciężeniem próżności.
*
Powrót syna marnotrawnego - (chyba, bo w tekście jest pełnotrawnego? Przyp. KK)
Powrót. Przygotowania i przechwałki.
Wraca i jest świetniejszy niż sobie ktokolwiek mógł
wyobrazić.
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13. VIII.
Czuję w sobie gotowość do stworzenia pewnej ilości
przypowieści, sytuacji, metafor, ale mam wrażenie, jakby mi
brakło klucza (myślowego) do otworzenia jakiejś skrytki
duchowej, w której to wszystko tkwi.
*
Opowiadanie o wierze, o nadziei, o miłości, o siedmiu
grzechach głownych i o siedmiu sakramentach.
Powrót ojca marnotrwanego.
Nie umiem sobie zorganizować pracy.
Nie umiem dobierać lektury.
Nie umiem ułożyć sobie kolejności zadań.
Nie umiem pogodzić pracy zarobkowej z "twórczością".
14. VIII
Przygody rozdwojonej jaźni.
Les aventures du moi coupé en deux.
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5. IX.
Próba anabaptyst.
Czy sztuka jest poważna?
Schemat - podobny, czy nie?
Chronologia.
Luter a anabaptyści
Anabaptyści - "wierzący"
Granica ironii i powagi: czy biskup chce zbawić świat.
7. IX.
Tortury, histeria.
25/IX
Jarmioque: Punkt C.
Nuda tej sztuki polega na tym, że w sposobie zawiązania
konfliktu już jest dane jego rozwiązanie. Gdyby prof.
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zgodził się na propozycję fizyka, byłaby to sztuka o sukcesie
wywiadu niemieckiego. A ponieważ taka sztuka powstać nie może
czekamy tylko, kiedy prof. N. powie swoje patetyczne "nie".
Sztuka zamienia się w ten sposób w uroczystość podobną do
przecięcia wstęgi.
20. X. 1967 - 27. I. 1968
"Nation, selon Huxley c'est une societé unie par une commune
erreur quent a ses origines et une commune aversion pour ses
voisines".
Rozważania na temat narodu są oparte - w każdym czasie - na
miłości, przywiązaniu, dumie, na uczuciach łączących, a
jednak w psychologii narodowej istnieje uczucie odwrotne raczej inwersji - uczucie złożone ze wstydu, awersji,
nienawiści nawet do własnego narodu. I uczucie to wcale nie
oddala tych co go doznają od wspólnoty - wręcz przeciwnie:
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jeszcze silniej z nią wiążą. Nie jest nawet odosobnione. Może
rozpowszechnić się i ustanowić szczególną zasadę współżycia.
Być może jest to nowoczesna reakcja na nacjonalizm: zmęczenie
miłością.
Co do nacjonalizmu: Żydzi byli pierwszymi i jedynymi
nacjonalistami na europejskim kontynencie. Oni jedni tutaj
uważali się za naród wybrany. Czy nie dlatego byli zabijani i
wypędzani? Jest rzeczą charakterystyczną, że wszystkie
nacjonalizmy europejskie, jakie wytworzyły się w XVIII i XIX
wieku powoływały się na przykład Żydów i uważały się za ich
nowe wcielenie (np. Anglo-Israel Society). I zarazem wszystkie
nacjonalizmy w miarę jak odchodziły od koncepcji mesjanicznych
i celi mistycznych, a stawały się wojującymi, stawały się
zarazem antysemickie.
Żydzi padli więc niejako ofiarą
przez siebie
samych rozpuszczonej.
Oczywiście wszystko to już do sprawdzenia: np. czy
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arystokratyzm nie był wstępną formą nacjonalizmu arystokratyzm, czyli poczucie związku ze wspólnotą przodków
oraz wiara w misję?
(Dwa wiersze wykreślone).
Osobliwa rada Rousseau: Król nie powinien zostawiać obywateli
sobie samym, ale czuwać, aby uczyli się kochać kraj i
nieniawidzić cudzoziemców.
Smith zaś uważał, że trzeba uwagę każdego człowieka zwrócić na
to, co kocha osobiście i co zdolny jest pokochać, zrozumie,
opanować. Jest to idea drobnomieszczańsko-chłopska związku z
ojczyzną przez rodzinę, chałupę czy sklepik. Mistyczna idea
Brodzińskiego, Tymowskiego, Mochnackiego ma jednak w sobie coś
wielkiego: "Ojczyzna jest to... narodu nierozdzielna całość"
Podobną zresztą ideę miał Edmund Burke: mówił mianowicie o
osobowości historycznej. No i Herder. Renan zaś mówił już o
Narodzie jako duszy, jako o zasadzie duchowej i roli
historycznej.
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Nawiasem mówiąc: Renan jest najjaskrawszym przykładem
zastępowania się, podstawiania się kolejnych religii.
20/X. 5.30
Sen o natręcie. Obrona przed natrętem. I nagle: przyjąć go. O,
Chryste, dlaczego przyjąłeś na siebie postać tak wstrętną? O,
Chryste. dzięki ci, że zażądałeś ode mnie tak mało.
Odpowiedzieć natychmiast na powołanie. Służba pisarza.
22/X
Wprowadzić Al. do krakowskiego towarzystwa dziwaków.
Atmosfera tych lat w Krakowie. Jej nieustające flirty z takimi
Flaszenami. Jak się nazywała ta wawelska kurewka w Krakowie?
Anetka Grodzicka? Otóż kimś takim jest Alina. Pokazać taki
wieczór na Krupniczej.
23/X.
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Rozmowa o sztuce kieruje się wyraźnie w stronę parodii.
Usiłowania Aliny przez cały wieczór, aby powiedzieć coś na
serio poważnie.
Dziś pozatem muszą wiedzieć, że to ich życie osiada na
mieliźnie, że jest "niemożliwe", a nade wszystko, że
niemożliwa w nim jest literatura, a moins que celle-ci ne soit
une grande mystification - manifestation de la violence
individuelle plus que la preuve de la verite.
24. X.
Czyński. Pisarz, filozof, wychowawca, działacz; człowiek
dawnej epoki i dawnego formatu. Ktoś na miarę Dąbrowskiej czy
Abramowskiego. Pokłócony z epoką, obrażony na nią (zresztą
obrażony rzeczywiście, czynnie), siedzi na wsi pod Krakowem.
Pisze, myśli, rozmawia. Każdego przyjmuje, bo nie boi się
nikogo.
Nie: syn jego, Czyński umarł podczas okupacji. Syn Czyńskiego
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- chłopiec, który całe swoje życie poświecił zbieraniu
wiadomości o ojcu i wydawaniu, porządkowaniu, publikowaniu
jego pism. Oskarżenie Radka polegało na tym, że ten
zainteresował się jego pismami, że rozmawiał z młodym
Czyńskim. Ten, zdenerwowany całą sprawą próbował część pism
Czyńskiego przekazać za granicę. Przy ciemnych machinacjach
powołał się na Radka; aresztowany, został na jego rozkaz
uwolniony, po czem na powrót aresztowany.
Kim jest ten młody Czyński? Starego Czyńskiego przecież wydaje
się i czci; czy to co młody ma istnieje naprawdę, czy też jest
mitomanem i aferzystą?
*
Kiczowa prowadzi Barbarę, bo chodzi nad Rudawę, oto zostaje
ona sam na sam z typem niesamowitym, który kojarzy cechy
zeszłowiecznego mistycyzmu i aktualnego, całkowicie
współczesnego zeszmacenia. Ma "misję", ale jednocześnie chce
zarobić! Romantyczny, wzniosły i podły. Barbara doznaje
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wstrętu i rozpaczy, zaczyna teraz swoimi przeżyciami
rekonstruować przeżycia Józka zapisane przez niego w
dzienniku*. Zaczyna także a travers Myszkowska rekonstruować
przeżycia matki. Zaczyna wmyślać się w ojca, w Alinę, w
Zbyszka. Świat nabiera sensu przez miłość i zrozumienie.
____________________
*) Wszak Józek tu przychodził szukać u Czyńskiego głębszego
sensu - może zaprzeczenia tego, co sam zrobił. Znajdował
pijaczynę - kłamcę.
*
Głos z ciemności:
- Pani do mnie? Proszę zaczekać, jestem nieubrany.
25/I
Zawsze są powody do tego, żeby być szczęśliwym. Skoro żyję,
mam jeszcze jakąś szansę naprawienia błędów.
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Dopisek po lewej stronie notatnika:
A jeśli Czyński jest ojcem, geniusza - np. Stanisławem
Baczyńskim, który przeżył syna?
Tekst po lewej stronie notatnika:
* Mietkowski mówił mi o "gawędach" tygodniowych w radio. A
gdyby to były po prostu krótkie opowiadania - przypowieści?
Tematy:
np. w tym tygodniu zdobycie Wenus. O zmienności języka. W XIX
wieku bliska była Wenus jako postać, bogini, alegoria,
metafora, komplement. "Pani dziś jak Wenus wyglądasz".
Przestała być bliska, zniknęła, przepadła z języka i
skojarzeń; pozostała historykom sztuki, literatury, religii i
astronomii. Nazywanie odległych planet imionami ziemskich
bogów było niemal ironiczne. Planeta odległa, nieosiągalna
nazwana imieniem ślicznej pani? Chyba że o inną całkiem nam
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chodzi i nie o planetę odległą o ileś tam lat świetlnych, ale
o to jasne światło migocące nad lasem.
I zaraz wracam do języka, do krajobrazu, nazwą bliską jest
miasto czy kraj z mapy.
W.c. nacjonalizmu
Lem
Wywody Lema o synchronii i diachronii sprowadzają się do tego,
że czysta diachronia jest niemożliwa. Zapewne: ale czy
synchronia czysta jest możliwa? Pewnie nie; ergo podział na d.
i s. jest nieczysty. Jest w skrócie roboczą hipotezą,
założeniem pomocniczym, ponieważ strukturalizm w całości zdaje
się być tylko kodeksem założeń roboczych, niewielki sens ma
chyba wytoczenie mu procesu w imię funkcji, celów etc.
Wątpliwa jest analogia język - szkielet. Najpierw powstało
życie - potem szkielet. Nie wiem. A może szkielet rozwinął się
z jakichś struktur nieorganicznych? Nie wiem - powtarzam.
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Natomiast domyślam się, że z językiem mogło być całkiem
inaczej, albowiem zdolność nazywania idzie przed nazwą.
Człowiek nazywa, bo jest do nazewnictwa zdolny. W
literaturze: co jest pierwotne, poezja (jako czułość, sposób,
struktura), czy wiersz. Wiersz oczywiście: jako zdolność
językowa.
Czy istnieją dzieła nieustabilizowane, nietypowe? Owszem nowe
tzn. te, które są przedmiotem krytyki literackiej
(sprawozdawczości). Wynikałoby więc, że strukturalist. krytyka
może być uprawiana tylko hipotetycznie, a jej postępowanie
każdorazowo jest tylko podobne do tego, które obowiązuje w
nauce o literaturze.
Naotatka po lewej stronie notatnika
*
Do powieści:
A może Czyński jest synem geniusza, lecz geniuszem samym? Ona
go nie widzi. "On" nie przyjmuje.
481

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Krąży wokół niego tylko leganda. Barbara zbliża się do jego
domu. Pragnie wyjaśnić rolę, jaką Józek odegrał w
prześladowaniu starego.
On - to ktoś jak Tołstoj, jak Żeromski.
Barbara oddaje mu dziennik Józka.
Czego szuka Luboń? Dowodów winy Józka. Chce skompromitować
Józka i całe grono ludzi tą sprawą Czyńskiego, którego chciano
by teraz wydobyć na światło, uczcić; Czyński niedługo umrze,
nie powinien umierać pogniewany. Trzeba już myśleć o jego
pogrzebie. Samobójstwo Józka jest im na rękę. Sława winnego i
pozór ekspiacji. Barbara oddając Czyńskiemu dziennik Józka
krzyżuje całą kalkulację.
26. X.
Lem - do odredagowania
Lisiecka - po co?
Carpentier - tak, po poprawkach
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Szymański
Artykuł pt.: Kościół, do którego nie wrócę".
1. Motyw powrotu w nawróceniach.
2. Katolicyzm jako wizja szczęśliwego dzieciństwa.
3. Kościół dzieciństwa. Co było w nim dobre (prawość). Co było
w nim złe (ślepota).
4. Cechy kościoła, widoczne dopiero dla tych, co od niego
odeszli (śmieszność obyczajów, języka)
5. Powrót jest w pewnym sensie niemożliwy, bo tylko*
dobrowolny.
________________________
* tzn. zaledwie
6. Czy religia może istnieć bez przymusu?
7. Nie tylko ja nie wrócę do kościoła mojego dzieciństwa, ale
nawet mój syn.
8. Kościół jest zawsze ponad czasami, wciąż nowy i nieodkryty.
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2. XI.
Po powrocie z Krakowa. Ojców i Pieskowa Skała.
Woźniakowski, Lem, Błoński.
Zmartwienia Janka. Dobroć Staszka. Cmentarz: "Dobrze ma
ciocia..."
4. XI.
Powieść tak dakej iść nie może. Nie ma żadnej koncepcji
stylistycznej, żadnego tonu; nie ma indywidualności narratora.
A może tak właśnie powinno być.
Teatr
Kleist: Hermansschlacht
Ibsen: Pretendenci do tronu.
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Adamow: Polityka resztek (la politique les restes)
Ionesco
Krzesła. Klimat rozpaczliwych wspomnień. Stary: "Czasem budzą
się wśród absolutnej ciszy. Jak w kuli..."
9. XI.
Przygotuj się na śmierć. Wykonaj ostatnie czynności.
Zobaczysz, ile czasu ci zostanie... Nic nie odkładaj. Każda
zwłoka grozi ci utratą...
Czego? Właśnie. Jeszcze mnie trzeba przekonać, że śmierć jest
naprawdę dniem sądu. Źródło optymizmu i aktywności.
Ludzie mali mają małe powody do aktywności.
11. XI.
Niemcewicz. Po opracowaniu owego "mesjanizmu" należy dać kilka
sylwetek ideologicznych, tzn. kilka ideowych dramatów wieku
mesjanistycznego: Niemcewicz, debski, Tymowski, Jasiński.
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Polski mit pisarza towarzyszącego przywódcy. "Adiutant
naczelnego wodza".
13. XI.
Dziennik Gombrowicza. Wyznania jego dotyczące matki. Wstępne
wtajemniczenie w absurd: ważnienie matki.
Moja sprawa: ujawnić system kłamstwa.

15. XI.
Pomysł sztuki pierwotnej: człowiek szukający samotności
przybywa do domu zamieszkałego; chcąc nie chcąc styka się z
życiem tych ludzi, którzy pozostali, daje się uwikłać w ich
dramat życiowy i w ich życiu powtarza swoje życie własne.
Byłby to więc dramat powtarzalności. Życie układa się w cykle,
z których nie można się wywikłać. Ucieczki są pozorne. Bunty i
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reformy są pozorne.
Ton gry w takim razie czechowowski:
Dom jak w Sycowej Hucie.
np. stara matka, szlachcianka
syn - kombinator - dorobkiewicz
synowa - drańska wiedźma prowincjonalna.
Dom sprzedali, ale go opuścić nie chcą, bo wzajemnie się
szantażują. Albo inaczej: sprzedali przybudówkę, którą
zamieszkują kuzyni, nic im o tym nie mówiąc, a ci teraz nie
chcą się wyprowadzić. Albo sprzedali część matki...
Ich córka - dziewczyna zupełnie zwariowana, która nie wie kim
jest.
Ktoś z zewnątrz.
To wszystko można zresztą wypowiedzieć językiem parodii.
Spięcie dramatyczne:
Akt I: "oni" chcą opuścić dom i zacząć nowe życie, gdzie
indziej, aby zostawić miejsce "jemu", który chce tu przybyć i
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zacząć nowe życie "tu". Cóż, kiedy to niemożliwe, bo "oni" nie
mają dokąd wyjechać, a "on" nie ma już dokąd wrócić. Zostaną
więc pod tym samym dachem. Co z tego?
Akt II
17. XI.
Wszystko to są duperele. Trzeba iść po tej mojej linii
historycznej i w jakąś całość powiązać artykuły w Radarze z
moimi projektami sztuk, powieści, oper i filharmonii. Np.
debski, legiony...
*
debski - * 1715 na Polesiu. Wychowanek pijarów. "Wiceregent
aktowy" w palestrze tuskiej. Wieś, żona. Wyprocesował go Wł.
Olizar. Za okupacji ros. (1792) G. został kapitanem - i
sprawnikiem pow. dąbrowickiego. Kontakty z oficerami z pułków
wołyńskich podczas ins. kościuszkow. i wyj. do Lwowa. Tam
otrzymał instrukcje od klubów patriotycznych działających na
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terenie Galicji i powrót na Wołyń już w charakterze
emisariusza.
Od r. 1796 G. jest w kontakcie z Warszawskim Zgrom.
Centralnym; stał na czele wołyńskiej organizacji spiskowej i
utrzymywał kontakty z ambasadorem Francji w Stambule. (Wołoska
awantura Deniski i ks. Dąbrowskiego).
Złudzenia co do Francji: spiskowcy z r. 1794 nie zauważyli, że
Francja jakobińska stała się Francją Dyrektoriatu.
Werbunek do legionów polskich od 1797. debski wraz z
Zeydlitzem otrzymali zadanie odbudowy stowarzyszenia
wileńskiego. deb. zadenuncjowany przez jednego z
aresztowanych uciekł do Galicji, ale tam trafił także na
represje: Repnin przekazał Austrii wyniki śledztwa
wileńskiego. debski wyrusza do Włoch wraz z Kaswerym
Koszeckim.
Choroba w Dreźnie. 1798 - wiosna - w Rzymie. Został adiutantem
gen. Rymkiewicza; "skład korespondencji". Studia. W Mantui
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redakcja Dekady, organu postępowych oficerów II Legii.
Paryska "Deputacja". Deputacja miała za cel wywołanie
powstania w kraju z poparciem ludn. Natomiast "Agencja" była
za rozwojem polskich sił zbrojnych za granicą. Program
społeczny Agencji zgodny w ogólnych zarysach z programem T-wa
Patriotycznego.
I wojna z Austrią: 1799. Klęska II Legii pod Legnano, Weroną i
upadek Mantui (27 VII). Tu gen. Foissac La Tour wydał
legionistów w ręce Austriaków. Ranni i chorzy przedostali się
do Francji.
8 IX 1799 - uchw. Dyr. o utworzeniu nowej legii - dow.
Kniaziewicz. deb. dowódcą 4 kompanii. Akcje legii w
Niemczech przeciw buntom chłopskim. Kampania r. 1800.
Zwycięstwa pod Offenbach, Hochstadt, Hochenlinden, pokój w
Luneville. debski odprowadził wojsko do Toskanii i podał się
do dymisji. Powrót do kraju, do Warszawy. Fryd. Wilh. III
zachował z pozoru neutralność.
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Towarzystwo Handlu Czarnomorskiego (Drzewiecki, Czacki,
Sołtyk, Trzecieski, Horodyski, Szaniawski, Jan Ostrowski,
Niemojewski i G.)
Spadek - praca wydawnicza ("Zabawy Przyjemne i Pożyteczne").
Towarzystwo Republikanów Polskich zmienia program: nastawia
się na oświatę (Mordy?). Konflikt z Kościuszką.
1805 - grenadier-filozof i Wiersz do legionów polskich.
Grenadier - filozof. Wędrówka spod Mantui. Wyraźne
naśladowanie Kandyda. Pasterz - Buffon zachwalający swoje
zycie wśród natury z dala od miast.
- Widzę - rzeknę do pasterza - że pokój i szczęście udziałem
są waszej ustroni ; ale winszujemy wam nowej onych rękojmi.
- Jakiej? - zapyta.
- Konstytucji, co wam przynieśli Francuzi.
- Oto jest - rzecze - nasza konstytucja - wskazująca skały póki te trwać będą, póty my zostaniemy wolnymi! Ja ledwo wiem,
że w Irlandii są Francuzi, i nie wiedziałbym o tym, gdybym nie
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był przymuszony iść niekiedy do miasta dla kupienia soli.
Widziałem ja tych republikanów szczepiących drzewa wolności po
rynkach. Ale to nie tam, lecz tu - pokazując im serce potrzeba je szczepić.
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Pomysł
Powieść w formie przewodnika turystycznego, z przypowieściami,
historiami, legendami, biografiami etc.
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Idee!
Un jour, l'avion un [...] [...] j'etais en
train d'effecter le voyage en Asic, a znów une catastrophe et
pris par le feu, est tombé dans le mes. Sauve [...] je
ne suis retrove le lendematin, sur la usiere d'une [...] .
Usłyszałem głosy... ujrzałem zbliżającą się straż. Pewien, że
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padnę za chwilę ofiarą dzikich, uradowałem się niezmiernie
ujrzawszy białych... A jakież było moje zdziwienie, gdy
usłyszawszy rozmowę zdało mi się, że rozumiem ich mowę.
Brzmiała ona tak mniej więcej...
Okazało się, że wyspę tę obsadzili przed laty zbiegowie z
Kamczatki. Żyją w kompletnej izolacji, utrzymywani przez
swoich szefów w nieświadomości co do swojego pochodzenia.
Mitologie, które na tym tle narosły: resztka ludu
wybranego ongi, wymordowanego...
Otoczony kłamstwami, w których żyję zamierzam ogłosić im
prawdę i odegrać rolę mesjasza, którego przyjście
zapowiedziały im wiersze poetów. Zorganizuję w tym celu
prawdziwą konspirację. Ścigany przez ich bardzo obrotną
policję, postanawiam uprowadzić tylko jedną dziewczynę, którą
pokochałem (Eurydykę)! Lecz gdzie jest poezja dość silna, aby
mogła pokonać piekło, które same przez się jest poezją?
Sztuka o Orfeuszu.
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Piekło = więzienie = szpital obłąkanych = zakład
psychoanalityczny = drążenie pamięci = rozwijanie poczucia
winy. Eurydyka jest w tym szczęśliwa nie ma takiej siły, która
by ją zdołała uwolnić. Zamiast Eurydyki Orfeusz uprowadza
stamtąd inną idiotkę. Ratuje to, na czym mu nie zależy i sam
uchodzi z piekieł z poczuciem obowiązku, bo dał słowo, bo
ciąży mu misja, bo jakąś Eurydykę uwolnić musi. Chciaż
naprawdę wie, że tu, w piekle jest jego świat!
Akt I Przyjście Eurydyki. Przybycie Orfeusza. Strażnicy.
Urzędnicy. Lekarze. Kapłani. Filozofowie. Coraz bliżej
Eurydyki. Idiotka erotyczna. Próba wypędzenia Orfeusza.
Policjanci. Prowokatorzy. Eurydyka!
Akt II
Kuszenie Eurydyki. Orfeusz powołuje się na światy poetyckie,
które przestały na nią działać. Przeciwnie: czar piekła jest
coraz silniejszy i Orfeusz słabnie. Orfeusz wie, że nie od
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Eurydyki trzeba mu zaczynać, ale od jej sędziów i strażników.
Wtedy napatacza się idiotka ze swoją namiętnością.
D.c Grenadiera - filozofa
Opowiadanie grenadiera:
"Mój ojciec był spomiędzy bogatszych kupców Tulonu. Wiadomy
wam los tego nieszczęśliwego miasta; będzie on długo przerażać
prawdziwych przyjaciół ludu. Wymordowano jego mieszkańców dla
uczynienia ich wolnymi. Zagładzono jego ślady dla
zaszczepienia w nim drzewa wolności, a na stosie trupów
utworzono księgę praw człowieka."
Por. następujące później opowiadanie o "Lugdunie".
R. 1793 80.000 uzbrojonego na rodaków sołdaka.
Opowiadanie o tym oficerze. "Mój ojciec był przyjacielem
sprawy, ale nienawidził środków i stał się z innymi swego
zdania ofiarą".
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d.c. Orfeusza
Akt III
Orfeusz gra komedię miłości do idiotki. Gra ją w świecie do
miłości niezdolnym, skonwencjonalizowanym. Tylko idiotka w to
wierzy, ale to już wystarczy. Eurydyka jest absolutnie ponad
to wzniosła, zimna, zapatrzona w jakąś inną poezję, do której
Orfeusz nie ma wcale dostępu.
Jego rozsądne słowa o życiu, miłości i szczęściu trafiają na
jej zdumienie, obcość, ironię; na jej wiedzę tajemną. Eurydyka
wydaje się zresztą być związana tajemnym węzłem z Profesorem.
To odkrycie załamuje Orfeusza.
AKT IV
Idiotka atakuje Orfeusza. Ona każe mu uwolnić Eurydykę lub
siebie samą. Rozpoczyna się wielki koncert Orfeusza. Koncert
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uczuć obłąkanych, wymuszonych, gdyż Orfeusz nie kocha ani
Eurydyki ani Idiotki, ani wolności. Pociąga go marazm, mrok
samoudręczenie Piekła. Z tego rozdwojenia świadomości
przychodzi nań szaleństwo - atak, w którym chwytają go
pielęgniarze Profesora i oddają Eurydyce.
Jedna Idiotka opuści szpital seksem przekonawszy strażników.
Teatr
Ibsen: Komedia miłości. Wierszem.
Pierwsza inscenizacja Reinhardta w Lezessionb_hne.
Wedekind: Demon ziemi.
Nowa sztuka Adamowa: La politique des restes
Weiss: Rozprawa o początku i przebiegu długiej wojny
wyzwoleńczej w literaturze jako przykład konieczności walki
zbrojnej przeciw najeźdźcy i usiłowaniach St. Zjednoczonych
dla zniszczenia podstaw rewolucji.
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(Notatka po drugiej stronie notatnika:)
T-wo Przyjaciół Teatru Dramatycznego
1. Deklaracja członkowska
2. Zniżka
3. Biuletyn inform. Teatru Dram.
4. Odczyty dla członków T-wa.
Koncerty aktorskie.
Wieczory literackie.
_________________________
Biuletyny:
Wiadomości o aktualnych przedstawieniach (cytaty z recenzji)
Inform. o przyszłych przedstawieniach (autor, aktor, reżyser).
Spis członków!
Wydarzenia kulturalne 1967
Teatr
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Marat-Sade
Pan Jowialski
Dziady?
Poezja
Wiersze Brylla
Kilka przekładów
Borges
Sabbato
Styron
Haldun Taner: język przekładu: Wiech! I inne: pisaty-czytaty 24.
obiegowa
ponadto: uroda tej grozy, przekręceń przepada na rzecz
językowego głupstwa: dezentor, purpoganda.
nawet: niech to wciórności (26)
Dowcip z chórem, który wszystko powtarza.
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Wzdychania chóru starców (27).
pewnie jakiś dowcip obyczajowy - dla nas nie do odczytania.
Co to znaczy: niech go jasne ałpatoria (29).
Dziennik Hammarskjölda
Pisze to człowiek żyjący pracą, ambicją, prestiżem, który z
tego właśnie życia spowiada się Bogu - jakby lepszej cząstce
samego siebie: "Czy pustka, jaka nastaje po zgiełku, nie jest
sprawiedliwą zapłatą za dzień wypełniony zapobieganiem , aby
cię inni nie lekceważyli".
Jakie to odizolowane od życia, które H. pędził. czasem tylko
przebijają się echa spraw życiowych, stosunków, karier,
czyichś klęsk. Przykazanie miłości. Przykazanie milczenia (.
str. 29).
W snach (?) obsesja wody - tonącego z dala od innych.
"...przez uległe poddawanie się cudzym żądaniom zafałszowałem
w sobie to, co jest czymś więcej niż mną".
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Głód jest moją ojczyzną w świecie namiętności...
Bezimienna nieśmiertelność
Śmierć? "Światło śmierci, miara śmierci". Można by powiedzieć,
że H. uważa śmierć za kryterium prawdy i tylko w tym sensie
jest boska. "Ulgę przynosi tylko myśl, że poza tym co jest,
nie ma nic". Pretensję do nieśmiertelności H. uważa jakby za
małostkową. Śmierć jest chwilą - ale chwilą sądu ostatecznego:
"dni i lata zlewają się w jedną jedyną chwilę, chwilę
przedśmiertelną, ze wszystkich stron objętą światlem śmierci,
dającą się mierzyć tylko miarą śmierci".
Pokora: nie ciążyć ziemi. Innym.
Chrystus jest człowiekiem o boskiej odwadze, o boskiej
świadomości. Wiedział, że musi iść (drogą męki) nawet nie
mając pewności, czy on jest tym, który miał przyjść, ale
świadom tego, że odpowiedź można było otrzymać jedynie idąc tą
drogą; końcem mogła być śmierć bez szczególnego znaczenia.
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Przyjdzie między dwoma żandarmami.
(18 VI 1961)
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Ideés
Edyp qui se défende! qui lutte contre l'absurdité de son
destin.
Les Touristes Les consommetans pris dans une piéqe de la
beauté ou bien de la verité.
28/XI
Abracham Moles: L'artiste et l'intellectuel dans la societé
affmente.
Może być, ale nie musi być.
Roger Caillois: Odpowiedzialność i styl. PIW - 1967
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(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Wyspa polska
Zenon - Rozbitek
dwaj strażnicy
dziewczyna, którą Zenon pragnie uwolnić
mieszkańcy wioski rybackiej
- " - miasteczka
- " - stolicy
29 XI
Zenon - przybysz - reprezentuje Polskę idealnego rozsądku wyspiarze - Polskę idealną zaślepienia i obocości. Ich
umysłowość jest taka, jaką by była, gdyby Polacy zatrzymali
się w rozwoju z końcem XVIII wieku. Są to bowiem zesłańcy po
Konfederacji barskiej.
Stosunek do techniki i postępu: nam to nie jest potrzebne.
Stosunek do historii: my wiemy swoje.
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Stosunek do świata zewnętrznego: nie jesteśmy go ciekawi; nie
my do świata, ale świat do nas przyjść musi. Kiedyś, gdy
jeszcze nie byliśmy wyspą, ludzie chodzili nam po domach...
30 XI Teatr
Oedipus und Sphinx Hoffnannsthela
*
Wciąż w tearze słyszę gadanie o "teatralności" teatru, o
wyższości owej teatralności nad "literackością" ; konflikt
Reinhardta z Brahmem. Wnieść na scenę żywioł gry i wnieśli.
Przeczytać koniecznie "6 postaci w poszukiwaniu autora"!
Książę Niezłomny, [...] . A Zbójcy?
1 XII
Ionesco: Journal eu miettes.
Mercure de France. 1967.
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2 XII
Zajrzeć do Komedii Bohomolca (Autor Komedii)
Syn marnotrwany Trembeckiego. Amfitrion Zabłockiego.
Szczecin. 7 XII
W ciągu 10 lat nie zmieniło się we mnie nic. Za 10 lat nie
zmieni się też nic. Ani za 20. W tym stanie, w którym dziś
jestem, zastanie mnie śmierć. Nie mogę już na nic liczyć. Mogę
tylko poznać siebie lepiej.
*
Punktem wyjścia wszelkiej mojej działalności była miłość
własna, a ponieważ nie była zbyt silna, działalność nie była
zbyt energiczna.
Próbowałem w miłości własnej uwolnić się powołaniami
ogólnymi, lecz były one tylko spotęgowaną miłością własną.
Od miłości własnej uwolnić się można tylko przez miłość*)
innych.
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____________________
*) miłość silniejszą od miłości własnej.
11 XII
Schiller: Zbójcy
Klinger: Burza i napór
Herder
Lektury romantyczne: nie docenia się zupełnie roli antyku.
Słowacki uczył się czytać na bajkach Krasickiego.
Pierwsze lektury: (tekst zamazany), które mu najpierw wpadły w
ręce - Eneida Wergiliusza. Przy czym rozumiem, że Iliadę już
znał przedtem.
Żywoty sławnych mężów Plutarcha.
Słowa Karola Moora: "Śpiew Rzymianina muszę usłyszeć, aby mój
uśpiony geniusz znów się przebudził".
Dla teatru: "Szkoła uczuć".
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13/XII
"Idiota" - osoby
Książę Myszkin Lew Nikołajewicz
Parfim Rogożyn
Lebiediew
Lokaj
Kamerdyner gen. Japonczyna
Gawriła Ardalionowicz Swołgin
gen. Iwan Fiodorowicz Jepauczyn
Jelizawieta Prokofiewna Jepauczyn
córki: Aleksandra, Adelaida, Agłaja
Nina Aleksandrowna Jewołgina
Warwara Ardalianowna Swołgina
Syn gen. Ardalion Swołgin
Kola Ardalionowicz Sołgin
Iwan Pietrowicz Pticyn
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Ferdyszczenko
Nastazja Filipowna Baraszkowa
fryzjer Zalożew
Marfa Borysowna Terentiewa.
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
14 XII. Noc. Cisza dokoła. Śmierć blisko. Wiem o niej wszystko
i ona już wie wszystko, co jej trzeba, aby mnie odnaleźć; już
jestem w jej ewidencjach. Już jestem takim, jaki będę, gdy ona
zgłosi się po odbiór należności. Reszta jest czekaniem.
Myszkin Nastazję nie miłością kocha, lecz żałością (235)
Zakopane, 19/XII
Bez pieniędzy, bez miłości, bez ambicji, bez planu; a quoi
bon, a quoi bon?
*
Caillois: niepewność świata rzeczywistego jest bezsporna i
płynie ona ze snów...
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"nie ma takiego niezawodnego kryterium", które w jakiejkolwiek
chwili pozwalałoby komuś mieć niezbitą pewność, że nie śni..."
w tekstach filzoficznych "demaskuję z satysfakcją prawowitą
logomachię, stwarzania pozornych problemów".
Cel napisania eseju o snach: "stałe urzeczenie siłami
instynktu i szaleństwa, chęć określenia ich natury, jak
najpełniejszego ujawnienia ich czarnoksięskiej mocy, ścisłego
zbadania ich władzy, a wreszcie postanowienie utrzymania nad
nimi, przeciw nim prymatu inteligencji i woli, ponieważ tylko
one dają człowiekowi szansę wolnosci i tworzenia".
nad nimi, przeciw nim, ale też dzięki nim, ponieważ z tymi
siłami jest jak z Bogiem. Kto się nim zechce zająć, już jest
jego, nawet gdy wiarę o nim zdobywa po to tylko, by go
znaleźć.
Myśl następna (str. 23) jest zdumiewająca. Otóż Caillois
twierdzi, że uleganie owym siłom (tekst wykreślony)
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automatycznym, bo odbywającym się bez udziału woli i
inteligencji, jest uległością natury naszej spowodowanym przez
lenistwo. Podobną rolę miała spełniać kiedyś alchemia odwoływanie się do owych sił jest rodzajem alchemii, tzn.
nadzieją, że wtajemniczenie z natury rzeczy nastąpi nagle, bez
wysiłku i całkowicie.
Pozostaje tylko wiedzieć o jakie "siły" chodzi; ponieważ przy
bliższym obejrzeniu każda z tych sfer poznania, do których
odwołuje się C. jako do automatyzmów, okaże się, być może,
pewną dziedziną wiedzy. Np. sny albo astrologia. Współczesne
zainteresowanie tymi dziedzin. jest raczej rozciągnięciem
scjentyzmu na sferę fantastyki.
24 - napuszony wywiad o wierności prawom natury (tak jakby
były one pewniejsze od mitologii fantastycznej) i ucieczka od
nich do "pradawnych" źródeł.
Czy przeciwstawienia natura # konwencja ma jakikolwiek sens?
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Czy natura nie jest również taką konwencją? Czy owe
"automatyzmy" nie są kategoriami rozumu? Czy istnieje
cokolwiek innego poza kategoriami rozumu? Czy istnieje
"niezawisłe myślenie"?
Sny: to prawda, że groźne i zdradliwe w znaczeniu sennym jest
nie to, co przeciwstawia je rzczywistości, ale to właśnie, co
je do niej zbliża i przez to rzuca na nią w końcu nieodparte
podejrzenie, iż jest nierzeczywista.
(Zapisek po lewej stronie notatnika:)
C. sam pisze o rozwoju fantastyki przbranej w pozór naukowości
- pod koniec w. XVIII w szczytowym okresie racjonalizmu i
scjentyzmu. (42)
Cień niepewności, który sen rzuca na wszystko co robimy - czy
coś takiego istnieje. Odwołać się tu można tylko do
introspekcji. Jest to rzeczywiście najłatwiejsze do
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sprawdzenia w naszym życiu erotycznym, które najwidoczniej
składa się z marzeń, pożądań, snów i faktów, które są tylko
cieniem... Ale, bo ja wiem - też zależy co się komu przydarzy
we śnie i na jawie. Wszelka kategoryczność w tej dziedzinie
jest uzurpacją. Caillois całą sprawę sprowadza jednakże na
grunt jakiejś moralistyki: że niby ten cień niepewności może
być zbawienny jako rodzaj dystansu do spraw tego świata. ("to
ostateczne niedomówienie, na które sen pozwala czy do którego
zachęca, niesie z sobą troskę dodatkowej i wspaniałej
niezawisłości...) Porównanie z nakazem św. Ignacego bez sensu,
bo tam o coś przeciwnego chodzi: o uświadomienie sobie
zawisłości od rzeczy tego świata.
Baśń i fantastyka
Ciekawe rozważanie: baśń jest sferą cudowności oderwaną od
świata rzeczywistego, a to jest wdarciem się (czy?) w świat
rzeczywisty ("manifestacje skandalu").
To jest chyba słuszne, choć wypada się zastanowić nad sprawą
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materiału: otóż materiał baśni jest "sztuczny" (wymyślony),
natomiast fantastyka tworzy się zawsze z materiału
rzeczywistości. Rzeczy są prawdziwe - stosunki między nimi
fantastyczne. W baśni raczej odwrotnie: między krasnoludkami
czy zwierzętami zachodzą stosunki bardzo proste i naturalne.
"Literatura fantast.... jest przede wszystkim grą człowieka ze
strachem; (Dlatego nie wymaga szczegółowych uzasadnień czy
logiki).
Ponieważ jest - grą - podlega regułom. Teza C. w spr.
fantastyki brzmi: fantast. podlega prawidłom i przejawia się w
strukturach, których ilość jest skończona. Struktury te mają
charakter kompensacyjny: kalki, negatywy, formy odlewnicze
tego co dana kultura pozostawia do spełnienia. To chyba
nieprawda? Równie dobrze można sobie wyobrazić fantastykę na
temat obfitości, nadmiaru, przesytu. Science fiction np. nie
wydaje mi się marzeniem o przyszłym świecie, lecz reakcją na
współczesny technicyzm. Fałszywa jest więc teza, że
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poszczególne typy fantastyki będą znikać w miarę postępu.
Dlatego to nieprawda, że fantastyka zastępuje baśniowość, by z
kolei ustąpić miejsca science fiction.
Nie zgadzam się, żeby fantastyka więc była nostalgią czy
rekompensatą. Nie zgadzam się także, że "Przerażenie właściwe
opowiadaniom fantastycznym może szerzyć się tylko w
społeczeństwach niewierzących; 1o takich społeczeństw nie ma,
2o wiara w Boga nie ma nic wspólnego z wiarą w naturę - ani
identyzm z nią nie jest, ani sprzeczna.
Nieprzyzwoite jest odwoływanie się w krytyce literatury do
zjawisk ogólnokulturowych; jak np. w określeniu lit.
fantastycznej odwołanie się do ludzkich aspiracji
niespełnionych etc. Będąc "w literaturze" ulega się już
wyłącznie jej wewnętrznym systemom. Głównym warunkiem rozwoju
literatury jest ewolucja gatunków. C. ma rację twierdząc, że
literatura fantastyczno-naukowa sprowadza się do stałych
struktur; to samo da się powiedzieć o literaturze
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awanturniczej i kryminalnej; otóż to zdaje się
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Jeszcze silniej jest to podkreślone w "Modliszce" (str. 123).
To dziwaczne twierdzenie, że symbol działa na każdego
oddzielnie.
..."mity stanowiły odpowiedź na potrzeby ludzkie" - oto ślady
owej francuskiej, Durkheimowskiej szkoły socjologicznej! Czy
to prawda? Cz po prostu mit sam przez się nie jest potrzebą?
Czy mitotwórstwo nie jest "koniecznością mentalną".*) Por.
mity u dziecka, jego działalność mitotwórcza zaczyna się
wtedy, gdy dziecko nauczy się mówić. Przyjemność używania
języka rozwija w nim gadulstwo - dziecko - gaduła jest
jednocześnie mitomanem. Składa mity, blagi, historie tak samo
jak układa klocki, albo jak stawia kreski, gdy mu dać do ręki
papier i kredki. Mity są produktem wyobraźni, która w stosunku
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do realnego świata (potrzeb, konieczności) zachowuje się,
ustawia, "gra" - ale niekoniecznie winny być odpowiedzią na
potrzeby (strach - więc władza, głód - więc obfitość etc.).
__________________
*) czy nawet werbalną. Por. Gombrowicz: przez powtarzanie.
Fałszywe jest więc także twierdzenie następne C., że jeśli mit
przedstawia jakieś jemu tylko właściwe wartości, to na pewno
nie są one natury estetycznej. Ależ jak najbardziej!
Między literaturą a mitem istnieją zatem związki bliższe niż
sądzi C. Nawet w tym względzie, że literatura nie jest - jak
on mówi - kwestią gustu osobistego ("werdykt zależy tu zawsze
od jednostki"), lecz prawnie podlega kategorycznym przymusom
społecznym (np. mechanizm kreowania arcydzieł).
Być może jest to polski punkt widzenia. Być może w lit.
polskiej arcydzieła mają walor mitu, a cała literatura jest w
ogóle normowana przez szkołę i opinię. To samo jednak dotyczy
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(także pod względem oddziaływania) większości arcydzieł
światowych, a także całych prądów literackich.
Uznanie socjologii literatury jako zła koniecznego; ona
naturalnie jest takim złem, ale nie gorszym od historii
literatury. Jeśli C. chce prezentować jakąś prawdziwą wartość
literatury gustom i osądowi jednostki, jeśli chce, aby to
najprawdziwsze misterium obcowania z literaturą odbywało się
bez obcych ingerencji z zewnątrz - winien wyłączyć nie tylko
socjologię literatury, ale także jej historię i jej teorię
(poetykę opisową). Wszystko to są przecież konstrukcje typu
zbiorowego, analizujące rozwój, genezę i struktury dzieł,
gatunków, tematów na sposób identyczny, jak się to robi z
mitem.
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Do Baudelaire'a:
zawiązek teorii epickiego charakteru życia współczesnego,
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który B. będzie przez całe życie rozwijał i której "Kwiaty
zła" są tylko niepełną ilustracją.
Baudelaire i powieść.
De l'heroisme de la vie moderne.
Sal. 1846
List z XII 1847 do matki
Tamże: L'ecole paienne
oraz La peintre de la vie moderne.
Baudelaire o władzy: Salon 1859.
Interesujące uwagi o tym jak mit współczesności wypiera mit
romantyczny. Tak romantyzm dochodzi do teorii splinu
"modernité, zaś do teorii władzy, a przynajmniej do teorii
mocy".
Romantyzm wg Caillois jest w gruncie rzeczy zblizony do
tradycyjnego już w literaturze franc. ujęcia - por. Seillere.
P. str. 115: "w objawie niechęci do walki... pisarz
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romantyczny przybiera postawę defetystyczną..." A nade
wszystko przeciwstawienie: natura _ kultura (konwencje).
Romantyzm jest oczywiście po stronie natury.
Romantyzm, dalej "zwraca się ku różnorodnym formom marzenia,
ku poezji schronienia i ucieczki". Dobrze: oczywiście, odnosi
się to do wszelkiej poezji, ale zgódźmy się z tym, że w poezji
romantycznej tematy eskapistyczne przybierają na sile. Co to
znaczy jednakże, iż Balzac i Baudelaire "chcą wprowadzić do
życia żądania, które romantycy zaspokajali tylko na
płaszczyźnie sztuki i którymi żywili swoją poezję"? Chodzi tu
o owe marzenia o tworzeniu jakichś elitarnych stowarzyszeń,
nowej arystokracji, o cały mit władzy... Dlaczego to Balzacowi
i Baudelaire'owi C. przypisuje działanie na terenie życia w
większym stopniu niż np. Lamartine'owi? Przecież to też mity
literackie.
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
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Uwaga: C. słusznie zwraca uwagę na to, że bohaterowie Balzaca
nie zdradzają początków swego życia; każdy z nich ma okres
utajenia, jak wszyscy bohaterowie mitologiczni. Psychoanaliza
zniszczyła ten mitologiczny nimb bohatera, ponieważ musi
posługiwać się całością biografii ze szczególnym
uwzględnieniem dzieciństwa. (początków).
: Balzac: Histoire importiall(?) de jesuites.
Lavrance!
Balzac: Histoire de B.!
C. sądzi, że Balzac i Baudelaire są mitotwórczy, ponieważ
"odnoszą" się do życia, rzutują swe wizje na "życie", podczas
gdy poezja "schronienia i ucieczki" (o kim mowa, jeśli nie o
Baudelairze), jako "czysto literacka" i służąca dostarczaniu
"najbardziej nierealnych, najbardziej nieszkodliwych
substytutów zadowolenia ... powoduje osłabienie woli wyobraźni
w dziedzinie wymagań praktycznych"... i dlatego w naturze jej
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leży "całkowita niezdolność do mitów"; mit zastępuje
fantastykę.
Zastanawia bliskość stanowiska C. ze stanowiskiem
Brzozowskiego wobec romantyzmu i modernizmu. C. w gruncie
rzeczy przechodzi całkowicie na stanowisko literatury
mitotwórczej. Tzn. uświadamia sobie taką jej rolę wobec faktu,
że "wszyscy czytają". Wg niego (p. str. 117) literatura
uniwersalna (upowszechniona) musi być czymś więcej niż
misterium estetycznego obcowania. Jest to zapewne słuszne przychodzi tylko zapytać, czy kiedykolwiek literatura był czym
innym i czy te wszystkie kategorie, którymi C. posługuje się z
taką pewnością (romantyzm, mit, fantastyka, natura, życie,
konwencja, instynkt) nie są tworami werbalnymi służącymi do
określenia zjawisk wciąż tych samych, choć zmiennych w skali i
w przebiegu.
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
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Por. jak badając struktury powieści kryminalnej C. dochodzi do
przekonania, że para zbrodniarz i policjant jest
odpowiednikiem przeciwieństw takich, jak: reguła _
wykroczenie; użycie, wyzwanie, skandal _ przemożna potęga,
która umie owe odruchy zrozumieć, przeniknąć, ujarzmić,
Oddziaływanie mitów (symboli): zbiorowe czy indywidualne: "Nie
możemy przytoczyć żadnego symbolu, którego istotne znaczenie
płynęłoby z jego funkcji społecznej, a zasadnicze działanie
emocjonalne z roli, jaką pełni w danej zbiorowości. To
przecież nieprawda! A godła państwowe czy barwy, a krzyż, a
czerwony kolor w ruchu robotniczym. A hymny, których nikt
sobie po cichu nie nuci... chyba dla żartu, płacze zaś gdy
śpiewa je sto tysięcy...
Dlaczego modliszka jest "mitologią in statu nascendi"? Otóż
dlatego, że jej obyczaje miłosne zbliżone są do skrytych obaw
ludzkich (pożarcia): modliszka jest jakby obiektywnym
522

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

ideogramem realizującym w świecie zewnętrznym wirtualne
tendencje sfery uczuć".
Do podobnego stwierdzenia potrzebny jest podstawowy dogmat,
który stanowi chyba punkt wyjścia dla wszystkich
zainteresowań i spekulacji Caillois: że świat jest jednorodny
(str. 144). "W świecie, który jest jednorodny droga od
zachowania owada do świadomości człowieka jest ciągła".
Czy funkcja fabulacyjna człowieka odpowiada instynktowi u
zwierząt i owadów? O jakiż to instynkt chodzi?
Biologiczne uwarunkowanie wyobraźni; ulega ono
przekształceniom i odkształceniom, gdy swobodne działanie
władz poznawczych człowieka przestaje mieć szczególny cel.
O co chodzi? To znamy, że gdy człowiek "puści wodze" fantazji,
mocniej ulega czynnikom biologicznym. To możliwe. Ilekroć się
zamyślę i stracę kontrolę, po chwili łapię się na tym, że
myślę o - hi, hi... Czy w tych warunkach rodzą się mity?
"Mit przedstawia świadomości obraz postępowania, które ją
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pociąga".
Gdzie indziej: "Mit jest ekwiwalentem działania".
Tak, na pewno. Ale przecież także działaniu towarzyszy; mit
jest produktem działania - wspomnieniem czynu. Np. mitologia
wojny powstaje zwykle po jej zakończeniu. Mit napoleoński, mit
"résistance"... Naturalnie, mit taki powstaje w stanie spadku
aktywności.
Z "Peryklesa"
Stary uver zza grobu powraca
Aby wam pieśń zanucić. Słaby starzec
Ledwie nogami powłóczy. Słuchajcie:
ta pieśń już nieraz młodzież zabawiała
w wieczory świąteczne. A uczeni państwo
poznawali ją z książek. Stara to historia...
(wykreślone dwie linijki)
Et bonum quo antiquius eo nelius.
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Co stare to lepsze od tego co mniej stare...
Chwałę głosi tych, co chwały godni.
D.c. Caillois
Caillois powiada, że powieść kryminalna jest dokładnym
odwróceniem powieści awanturniczej i po prostu akcja biegnie
od skutku do przyczyny. Otóż można sobie wyobrazić powieść
kryminalną, gdzie by bohater decydował się powoli na
morderstwo; zbierałby motywy, stwarzał alibi...
Uwaga o powieści: "Powieść niejako z natury ilustruje chętnie
dziedzinę ciemności i rozpasania... Natomiast powieść
kryminalna potyka się o "sprzeczność między ideą policji a
naturą tego co powieściowe".
D.c. Romantyzmu (być może jest to kluczowy problem Caillois):
problem granic literatury (o Lautréamoncie).
C. ma dość dziecinne pretensje do pisarzy Romantyzmu o - jakby
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- niemoralne prowadznie się: taką niemoralnością jest wg C.
wątpienie w sens literatury, gdy się ją uprawia; ta postawa pisze - (odmowy i buntu), gdyby byli ludźmi poważnymi i
konsekwentnymi, powinna ich była skłonić raczej do milczenia.
A przecież te bunty przeciw literaturze, te gesty
burzycielskie należą do jej ceremoniałów i towarzyszyły
wszelkim kryzysom literackim, każdemu odnowieniu formy.
To co wspólne jest zarazem głębokie, zaś to, co rzadkie lub
osobliwe, powierzchowne. - jedna z myśli C., które wprowadzają
w osłupienie. Świadczą zresztą o ewolucji poglądów pisarza od
psychologizmu w stronę hipotez ogólnokulturowych.
(Notatka z lewej strony notatnika:)
Dla teatru:
A gdyby tak na Małej scenie zrobić stały spektakl kabaretu
literackiego w przekroju historycznym: rodzaj antologii z
Zielonego Balonika , Qui pro quo, 7 Kotów, Konia, etc.
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Spektakl ewent. wymienny, z możliwością wprowadzenia numerów
nowych. Może by to Dobrowolski "postawił"?

Perykles
Pieśń vera: jeśli przyjąć, że jest to pieśń dziadowska, to
dobre.
akt I
scena I: Antiochia - zagadka
-"- II: Tyr: (tu tekst urywa się)
D.c. Caillois
Lautréamont - szydzi z własnego szyderstwa, więc jest sobą;
filipika przeciw "oszustom". - ładne, ale jakaż w gruncie
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rzeczy belferka. Pewnie, że każdy odbierze z literatury to co
do niej włożył (metafora Jean Poulherna: Les Fleurs de
Tarbes), ale przecież to wszystko jest literaturą: nawet to
szalbierstwo.
Pisząc o zagadce i obrazie poetyckim C. broni zrozumiałości
obrazu i podkreśla różnicę między metaforą a zagadką,
wykazując liturgiczne (inicjacyjne) pochodzenie tej ostatniej.
W wypadku zagadki - powiada Caillois (143) - trzeba coś
wiedzieć, w drugim - coś stworzyć. Polemizując z
surrealistyczną teorią metafory formułuje lapidarnie swój
własny program: "zdumiewać, nie rezygnując z trafności".
Światopogląd C. jest głęboko naturalistyczny: świat dla niego
jest jednorodny i pełen tajemniczych związków: istnieje
związek między zachowaniem modliszki a wyobraźnią człowieka
oraz między deseniem motylich skrzydeł a malarstwem - w
pierwszym przypadku wspólne modliszce i człowiekowi bedą
rozkosz i lęk, w drugim przypadku podległość prawu harmonii i
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nadmiaru, które obowiązują całą naturę.
*
1. Sny. Trafne otwarcie tomu, ponieważ ukazuje zarazem
intelektualną genealogię C. i jego związki literackie.
Natomiast już w sposobie ujęcia zagadnienia widać zupełnie
różną formację: przeciwstawienie natura-konwencja oraz
moralistyczna konkluzja.
2. Cała filozofia C. polega na antynomiach. Np. antynomia
fantastyka-konwencja. Ponadto fałszywe rozumienie fantastyki
jako rekompensaty.
3. To samo dotyczy mitu. Rozumienie mitu jako rekompensaty
(Modliszka). Oddziaływanie mitu.
4. Literatura a mit. Stanowisko C. zdaje się ulegać zmianom.
5. Znakomity wywód o micie współcz.
6. Jego rozumienie romantyzmu oparte na antynomiach w lit.
francuskiej klasycznych. Jedna z tych antynomii: wspólne zbiorowe.
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7. Jego stanowisko wobec reguł (Lautreamont,), pow.
kryminalna, "Zagadka".
8. Światopogląd C.: świat jest jednorodny, człowiek jest
częścią natury.
9. Dwie możliwe interpretacje, psychoanalizy: naturalistyczna
(podświadomość podziemnym kanałem łączącym nas z naturą),
idealistyczna (podświadomość jest rezerwuarem idei
przekazanych nam dziedzicznie przez ludzkość).
(Notatka po lewej stronie notatnika):
"Człowiek pozostaje zwierzęciem i ciałem, i materią, gdy
przedłuża przyrodę lub też coś do niej dodaje (345)" Co do
mnie wydaje mi się, że człowiekowi chodzi o coś zupełnie
innego: przekształca, deformuje naturę, zaznacza swą odrębność
w niej, swą inność. Każdym swoim dziełem tworzy anty-naturę,
anty-materię, małpuje ją, przedrzeźnia, licytuje.
"Struktury naturalne stanowią punkt wyjścia i ostateczny punkt
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odniesienia wszelkiego wyobrażalnego piękna...
(Est.
327).
"Sztuka stanowi szczególny przypadek przyrody"...
Toteż jego estetyka rozpatruje wszystkie formy możliwe" (329).
"Kształty naturalne są jedynym zrozumiałym źródłem wszelkiego
piękna" (340).
Z estetyki uogólnionej: ładny opis form naturalnych. Język tej
naturalnej historii piękna pochodzi żywcem ze słownika
pozytywistów: ślepa konieczność, jakieś przyrodzone zdolności
(np. zdolność zmieniania skali) wewnętrzne prawo ("każde życie
rozwija się podług wewnętrznego prawa"), "wszystkim rządzi ta
sama ekonomika..." "wszystko siłą rzeczy, siłą nieuniknionej
tajemnicy jest naturalnie piękne w przyrodzie"... (345);
metafizyka życia.
531

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Dążenia klasyczne: "Różne style choćby i najbardziej sobie
przeciwstawne, ze wspólnego wypływają źródła - jakby
regularyzacji form naturalnych (co to znaczy, panie Lisowski?)
- i wspólną mają ambicję, która polega na dążeniu do jakiejś
doskonałości."
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Człowiek - natura
"nie jest sędzią i twórcą, lecz współistnieje z nią,
jednorodnym uczestnikiem"...
wszystko wyraża i przyodziewa niepodzielną przyrodę..." (342).
Albo: "wszystkie dysonanse zawdzięczać należy niezręcznym
poczynaniom... wszelkie radości plastyczne tkwią w
przyzwoleniu i zgodzie. (342)
Piękno jest "odkrywaniem" (zgoda: jako interwencja ludzkiego
umysłu tworzącego kategorie piękna, sprawiedliwości w chaos
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przyrody); pojęcie to jest wg C. "zbędne"; "są to tylko znaki
porozumiewawcze" między członkami jednej rodziny
pieczętującymi się jednym herbem". Frazes, co za frazes bez
ludzkiego umysłu poznającego (a raczej "mianującego" piękno)
wszystkie formy nie mają żadnego znaczenia. "Człowiek tylko z
natury wyprowadza swoje pojęcie piękna") - odwrotnie! To jest
w naturze piękne, co przypomina dzieło sztuki. Dowodem tego
np. zmienność w odczuwaniu natury. Por. gust klasyczny i
romantyczny.
Natura - jedyny układ odmienności: nieprawda: właśnie kultura.
Zresztą sam C. popada w sprzeczność, gdy genezę wstrętu do
niektórych tworów przyrody (np. płazów) widzi w mitologii.
"Mitologia ważniejsza jest od wyglądu" (343). Słusznie, ale to
samo odnosi się do zachwytu naszego. C. przyznaje mentalne
pochodzenie wartości est. w przyrodzie. To czemu klasyfikacja
czyni przyrodę piękną lub brzydką - a tę klasyfikację
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przeprowadzamy ze względu na same idee piękna czy majestatu,
czy wręcz boskości. To myśmy wymyślili, że góry i morze są
siedzibą najwyższych bogów.
W rozważaniach o sztuce Cai. przedstawia interesujące
spostrzeżenia dotyczące osiągania "punktu rozpadu" sztuki i
opowiada się za porządkiem, sensem etc.
Marcel A. Ruff: Baudelaire. PIW, 1967. Przekł. Al.
Olędzka-Frybesowa.
Wychowanie jansenistyczne B.: ojciec był seminarzystą i
należał do diecezji w Chalons, która była ośrodkiem
jansenistów. Matka (Karolina Archenbaut-Defayis), córka
oficera emigranta, ur. w Londynie; opiekował się nią adwokat
Pierre Pérignon, również mający niższe święcenia, wychowany w
duchu jansenistycznym w Saint-Mienchould. Franqais. B. poznał
Karoline u tegoż Pérignon, z którym przyjaźnił się w czasach
dzieciństwa. Dyspozycje religijne obojga - zgodność
wychowania.
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Małżeństwo Karoliny z majorem Aysick - z miłości. Stosunki
Karola z ojczymem b. serdeczne (chyba do 18 lat).
Joseph Delorme
Przyjaźnie B. z czasu studiów prawniczych: Le Vavesseur,
Presond, Dozon, Philippe de Chennevieres - wojujący katolicy i
legitymiści. Zakład Bailly: Szkoła normandzka.
*
Balzac traktował myśl Swedenborga jak religię. Czy było to
powszechniejsze? Czy freudyzm jest religią?
*
Środowisko redakcji "L'huivers". Edouard Durliac.
*
De Latouche.
Antyk Gautiera i senkretyzm religijny Louis Nemroda.
*
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Poezje Sainte-Beauve'a? "Volupté"?
*
Baud. wielbił Plejadę. Wiedział, że sam jest już archaiczny?
*
Co to jest Jospeh Delorme S. Beueve'a?
*
"Baudelaire nie zawsze nadaje słowom powszechnie przypisywany
im sens" (80).
Oczywiście:
"prostitution".
*
Wg B. "sprzeczność między romantyzmem a utworami jego
najważniejszych wyznawców".
*
B. posługiwał się terminem "nowoczesność".
*
Katolicyzm "Le Salut Public".
*
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Czy B. "wiąże" los człowieka z jego wolnością? (86).
*
"Dzieło ducha, gdzie wszystko jest dobre: i widzenie świata, i
obserwacje, i zrozumienie, i praca wyobraźni - jeśli jest
wystarczająco dobrze wykonane, już tym samym wykonane jest
bardzo dobrze". (95)
*
Tematy "rzeczywiście ważne" "jedynie godne uwagi człowieka
uduchowionego...": dziedzina prawdopodobieństwa, choroby
psychiczne, przypuszczenia i domysły, nadzieje i wyobrażenia
związane z życiem przyszłym".
*
Trzy punkty estetyki Baud.: 1) metoda osobista, 2) element
niezwykłości, 3) pasja filozoficzna. Pasja filozoficzna:
świadomość jedności wszechświata. To prawda: zatratą tej
świadomości można by tłumaczyć współczesny upadek filozofii.
Por. Caillois - on tę świadomość posiada, ale opiera ją na
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fałszywym, anty-filzoficznym, bo "naturalnym" założeniu.
Zakopane, 27 XII
Co do Orfeusza: zamienić szpital (= więzienie) na jakieś
zaklęte miasto, czy też inne zamknięte środowisko?
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Co do Orfeusza etc.: wszystkie te mitologiczne pomysły zalatują
na odległość akademizmem. Jak odbudować psychologię, charaktery
ludzkie, dramat, nie tracąc nic z tego, co zostało w teatrze
dokonane w XX wieku.
Przemiany w teatrze XX wieku: oddalenie się od literatury,
przywrócenie do wartości w teatrze tego, co wydaje się być
czystym teatrem: sytuacji, trwania chwilowego, "mgnienia
estetycznego". Pozbyto się iluzji udawania życia, pozornej
rzeczywistości. Utracono: ciągłość logiczną, nastrojową,
myślową.
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Zmiana gustu czy hierarchii? porządkowanie chaosu
Różnorodność hierarchii: pozorna, w końcu zostaje jedna, która
tworzy kanon wykształcenia.
B.: pogardza niedbałością, niejasnością...
*
Ortodoksyjny katolicyzm B.
*
Zasada "powszechnej analogii".
Zakopane 1/I 68
Wkroczyłem w rok, w którym skończę 40 lat! Smutno i straszno.
Boję się.
Warszawa 11/I
539

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Do dyskusji w Miesięczniku Literackim.
Ewolucja hierarchii literackich.
Ewolucja hierarchii literackiej?
W jakim sensie można mówić o hierarchii literackiej?
Obiektywnym czy subiektywnym?
Nie trzeba udowadniać tego, że ta hierarchia jest zmienna.
Wiemy, że podlega ewolucjom. Przyszliśmy tu po to, aby
zastanowić się co mianowicie tym ewolucjom podlega: czy da się
wyróżnić stałe cechy owych zmian.
Ale najpierw odpowiedzmy sobie na inne pytanie: czy ewolucja
towarzyszy całemu przebiegowi historii literatury, czy też
rozgrywa się wyłącznie w tej płynnej strefie, kiedy literatura
życia nieudawana, współczesna, staje się klasyką czy zabytkiem
piśmiennictwa. Inaczej mówiąc: czy istnieje w historii
literatury wiele przykładów zmienności ocen, dostatecznie
wiele, aby z nich dało ułożyć się prawo przemienności, i aby to
prawo trzeba potraktować jako stałą cechę procesu literackiego?
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Mamy dla tej sprawy wyjątkowo dogodny punkt obserwacyjny, bośmy
- jako formacja kulturalna - wyrośli z okresu awangard a weszli
w okres stynkretyzmu estetycznego, bo wytrenowani przez
awangardę w rozumieniu każdej poetyki, każdego chwytu, każdego
pomysłu, oduczeni na długo od dziwienia się, przygotowani
jesteśmy na dowolone odkrycia w historii literatury; świadomi
tego, że w twórczości skończył się okres odkryć, całą naszą
niewypełnioną do końca namiętność odkrywcy kierujemy w stronę
literatury dawnej; dokonujemy tu rewindykacji. Kiedy prof.
Borowy odkrywał uroki saskiej poezji - uroki Ks. Baki i
Elżbiety Drużbackiej - Stefan Żółkiewski witał jego odkrycia
gromkim potępieniem formalizmem, a sam jednocześnie lansował
inną linię odkryć, zgodną z politycznymi zainteresowaniami swej
grupy: lansował poezję Arian, satyrę mieszczańską, poezję
jakobinów i drugorzędnych romantyków. Po latach z tych odkryć
nie zostało nic poza świetnymi rozprawami i wydaniami tekstów.
Oba procesy rewindykacyjne były podobnej natury i świadczyły o
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przemianach we współczesnej wrażliwości, o agresywnym duchu
współczesnej historii literatury, o jej krytycyzmie i
odkrywczości, i o tym, że profesorowie chłoną to samo powietrze
kulturalne co poeci, krytycy harcujący po literaturze,
reżyserzy teatru poszukujący podziału w zapomnianych tekstach.
Działalność wydawnicza Juliana Tuwima, ślady osobliwych lektur
w poezji Gałczyńskiego, działalność Leona Schillera, czy
dzisiaj Dejmka - są to zjawiska tej samej natury, co te
wszystkie szukania, odkrycia i reinterpretacje dokonywane
pracowicie przez badaczy. Badacz literatury i reżyser teatralny
mają dziś zupełnie tę samą ambicję: jest nią odkrycie
nieznanego arcydzieła.
A zatem zmiana hierarchii literackiej.
Czy jednak ta hierarchia zmienia się rzeczywiście? Czy obraz
historii literatury polskiej wygląda dziś o wiele inaczej niż
50 lat temu, kiedy w niej przestrzegano raczej stałego kanonu?
Otóż nie. W ogólnym zarysie wszystko pozostało na swoim
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miejscu, tyle że większa jest wiedza społeczeństwa o poezji
arian, o poezji jakobinów, o drugorzędnych romatykach, o
teatrze staropolskim, czy oświeceniowym. Ale co było
drugorzędne, takie pozostało. Co było arcydziełem - arcydziełem
raz na zawsze pozostało, nawet jeśli kryje w sobie tak szalone
niewygody interpretacyjne jak Dziady czy Wesele. I nie wiem,
czy dałoby się z całej literatury zacytować wiele przykładów
oczywistego pominięcia lub oczywistego wmówienia - wyjąwszy
przygody tekstów, takie jak "Pamiętnika znalezionego w
Saragossie", twórczości Norwida, czy teatru Witkacego.
Wszystko to świadczyłoby o tym, że formowanie się całej
hierarchii literackiej ma cechy procesu obiektywnego, że
hierarchia ta jest wartością obiektywną. Subiektywne natomiast
jest dążenie do jej zmian.
Drugi zaś wniosek brzmi: hierarchie literackie ustalają się
stosunkowo szybko, na styku lit. współczesnej z historią
literatury, i raz na zawsze pozostają niezmienne.
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Trzeci wniosek: płynność ocen literackich, jeśli one zachodzą,
jak np. u nas w ocenie baroku czy post-barokowego manieryzmu,
Jest cechą historii krytyki literackiej, nie stanowi zaś cechy
historii literatury w całości.
Czwarty wniosek: krytyka literacka, którtej cechą jest
zmienność i - mimo wszelkich wysiłków jej unaukowienia subiektywizm (tyle że zmienia się charakter subiektywizmu oprócz indywidualnego s. istnieje także s. partii, lub szkoły
metodologicznej) ma w ogóle niewielki wpływ na kształtowanie
się niezmiennych hierarchii literackich.
Piąty wniosek: hierarchia literacka posiadająca tę
zastanawiającą stałość, która ją różni od wszelkich procesów
zachodzących wewnątrz literatury, jest pewną wartością
społeczną, mającą oparcie w czynnikach pozaliterackich, w
czynnikach pozostających w ogóle poza wszelką artystyczną,
ideową czy wprost polityczną koniunkturą. Dowodem tego są nie
tylko próżne wysiłki dokonane dla zmiany w obrazie historii
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literatury, ale także zabiegi współczesnej krytyki literackiej
nad wprowadzeniem żywcem do historii literatury pisarza
odpowiadającego akurat temu czy owemu programowi. Taki
charakter miała przedwojenna działalność Wiad. Lit., a po
wojnie "Kuźnicy".
A teraz jakie czynniki tę hierarchię rzeczywiście kształtują?
Jak powstaje arcydzieło? Jak to się dzieje, że pewnego dnia
wszyscy czytający zgadzają się z sobą w jednym punkcie, że
krytyka i historia literatury i wydawcy zachwalający te
podręczniki oraz programy szkolne, i kierownicy wydawnictw,
bibliotek, autorzy encyklopedii i słowników będą musieli się z
tym zgodzić - otóż badanie tego mechanizmu nie należy do
dzisiejszej dyskusji, a jest tym trudniejsze, że za każdym
razem ta rzecz odbywa się inaczej; za każdym razem jest to cud,
i to cud, dla którego w ogóle zajmujemy się literaturą.
Literatura jest sadzawką w Betsajdzie, a my trędowatymi
wpatrzonymi w jej powierzchnię.
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Ten cud odbywa się za każdym razem inaczej. Znaczy to także, że
czas jego dokonywania się nie jest określony. W historii
literatury jest dość przykładów na cierniową drogę, jakby ten
czy ów wielki pisarz musiał przebyć do uznania; nie było jednak
ani jednego, który by tego miejsca w końcu nie zajął i ani
jednego, który by je stracił. Mogło to trwać 50 lat jak w
wypadku Standhala, Norwida czy Słowackiego, czy 100 jak w
wypadku Jana Potockiego, ale w końcu się stało.
Bądźmy spokojni; historia literatury jest gmachem zbudowanym na
bardzo trwałym gruncie. Tylko mieszkańców ma niespokojnych.
*
Lam
Czy odzyskanie niepodl. zmieniło hierarchię literacką?
Czy nagrody są obrazem hierarchii literackiej.
Nie utożsamiać hierarchii lit. z socjologią towarzyską czy
polityczną.
Manifestacje surrealistów: w niczym nie wpłynęły na pozycję
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France'a.
Wilhelmi: literatura zachowuje się jak język.
Różnica między hierarchią literacką a hierarchią gustów.
Sandauer
Wejście Lautreaumonta, Sade'a, Rimbauda.
Flaszen
Za co kocha kto pana Tadeusza?
Krytyka jest apologią arcydzieła.
arcydzieło partycypacją
Literatura poza ruchem: Parnicki? Lem?
Literatura dla fachowców: Białoszewski?
Maciąg
Nie przystosowanie krytyki, ale jej zdolność apologii.
Kampania Brzozowskiego: przeciw Sienkiewiczowi: oczywiście, że
to pozostaje w świadomości kulturalnej. A poza tem: gdyby nie
kamp. Brzoz. - nie byłoby Gombrowicza.
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Nas krytyków obowiązuje inne spojrzenie: nie w tekstach.
Przestać traktować arcydzieło jako tekst.
12/I
Don Kichot
str. 16 - dziura tekstowa: wyznaczanie niewolników.
szybkie wyłączenie więźniów z gry.
15/26 - duet Antonii i spodyni
Jest to odarte ze wszelkiej poezji. Np. wyznanie Sancza:
"Przepadam za nim" (str. 34).
Pierwszy ślad arcydz.: str. 60 rozmowa Aldouzy z D. Kichotem.
74/75 - śpiewka Sanczy przy łożu chorego don Kichota; co za
chamstwo! Opowieść o tym, jak jego biła żona i jak on bił żonę.
15/I. 68
Artykuł dla Radaru.
O czym?
Ostatni był o Plutarchu, jako wychowawcy romantycznego
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pokolenia. Jedynie logiczne jest w tej chwili zajęcie się ich
gniewem. Nauczycielami ich gniewu.
W pierwszym rzędzie Schiller: Zbójcy
Klinger: Burza i napór. Herder
Goethe: Cierpienia młodego Wertera.
Gniew romantycznego pokolenia. Czy jest to pierwszy bunt
młodzieży?
Ich aspiracje.
Jakie były aspiracje poezji. Skąd pochodziły.
Z Niemiec.
Próżniactwo literatów warszawskich:
"Dziwne są w tym świecie
zmiany i zwyczaje
każdy prawie poeta próżniakiem się staje.
A co gorsza, na odwrót idzie rzeczy postać
Dziś prawie każdy próżniak poetą chce zostać."
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Tak pisał jeden z pomniejszych literatów warszawskich w
żartobliwym liście do przyjaciela.
O ile w ówczesnej Warszawie gorącym choć stłumionym rytmem
tętniło życie polityczne i towarzyskie (organizacje studenckie,
opozycja sejmowa), o tyle literatura przeżywała okres martwoty,
a literat był synonimem próżniactwa. Tym bardziej zastanawia ów
skok literatury w ciągu kilku lat następnych; jeśli lata 1820,
21, 23, oznaczają upadek i martwotę, którą ożywiała jedynie
krytyka literacka (zwłaszcza artykuły K. Brodzińskiego), jakże
to możliwe, aby dokładnie w 10 lat później (1832-33) poezja
polska stanęła na swych szczytach?
Oczywiście, w tym dziesięcioleciu nastąpiła seria ważnych
wydarzeń w Polsce i za granicą; w roku 1820 proces Sanda,
rewolucja w Neapolu i w Hiszpanii, 1825 spisek dekabrystów, w
1828 proces wolnomularstwa etc., Filomatów (1823); w
literaturze już wtedy pojawiają się Ballady, Dziady cz.II i
III; rczyński, Malczewski, debiut Słowackiego. Wypadki
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literackie i polityczne zaczynają biec jednym torem, aż do
rewolucji i wojny 1830 roku.
Notatka z lewej strony:
1826 - aresztowania i śledztwa. Śmierć Staszica i pogrzeb.
Zakaz drukowania mowy Skarbka. Zamknięcie teatru narodowego.
Ale w tych latach dokonuje się jeszcze co innego: zwrot w
zainteresowaniach literackich i odwrót od dotychczasowych
źródeł inspiracji. Romantyzm nie był już zjawiskiem nowym. Był
to jednakże romantyzm francuski, dokonany pod wpływem Rousseau;
w latach 20-30 nastąpił zwrot w stronę Niemiec do czego było
wiele powodów:
1) sytuacja Niemiec po wojnach napoleońskich (sprawa Sanda)
2) filozofia dynamiczna i uniwersalna;
3) literatura mówiąca o młodych w imieniu młodych (Werter,
Zbójcy)
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4) poezja o najwyższych aspiracjach (Messiwa, Faust).
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Pamiętnik Warszawski przestał wychodzić w 1823. W roku 1824 nie
było żadnego literackiego dziennika, który by się zajmował
krytyką.
Procesy Filomatów, Wolnych Polaków i T-wa Patritycznego.
Od 1825 Bibl. Polska Dmochowskiego
1824 Dziennik Warszawski
[...] Oddzielne plany Grabowskiego, szczyńskiego i
Zaleskiego. Gazeta Polska (Bronikowski, Żukowski, Mochnacki)
*
Krótki żywot pism.
Próba przekupywania pism przez Nowosilcowa. Urzędowy Monitor.
"literatura rękopismowa, do której powszechność przypuszczaną
nie była, którą znali tylko przyjaciele i bliscy znajomi
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autorów tych pism, w tomach zachowanych?
(Koźmian)
Z listu Xawerego debskiego do F. S. Dmochowskiego:
"nie widzę dlaczego byśmy mieli tak bardzo powstawać przeciwko
tym, co nas zgermanizować pragną, kiedyśmy tak długo ślepo
zawierzali apostołom francuskiego Parnasu. Zdaje się, owszem,
że to starcie się dwóch poetycznych fanatyków sprowadzić może
zbawienną w literaturze reformę, o której już Wolter myślał, a
którą tak zaszczytnie Herder i Goethe w naszym popierali
wieku..."
Młodziaństwo - pom. Dmoch. (Krp. 34)
1827 - tłumaczenia Sholta.
*
Mémoire sur l'état actuel
de l'Allemagne
Par M. de S....
conseiller d'état de S.M.I.
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de toute les Russies.
Paris a la Libraire Greeque. Latine. Allemande rue de
Fossés-Montmartre No 14 Novembre 1818.
Sygn. 8o 64 (dziś 140961).
Na wstępie autor zastrzega się, że raport jego jest zbiorem
bezstronnych obserwacji, a nie politycznym programem; odwołuje
się do "ojcowskich uczuć" rządów niemieckich oraz synowskiego
oddania niemieckich patriotów - do nich należy wyciągnąć
wnioski z tego, co tu zostało przedstawione.
Niemcy sercem Europy i punktem uniwersalnym wszystkich przemian
oraz skrzyżowaniem wszystkich kontaktów.
Niemcy rozbiły jedność imperium rzymskiego i Niemcy rozbiły
jedność religijną kontynentu.
Niezgoda narodów i wola nieba obroniły Niemcy przed zarazą
francuską, choć stan martwoty, w jaki wpadł ten kraj, sprzyjać
mógł rozchodzeniu się zgubnych idei.
Krwawe klęski ubiegłego 15-lecia. Po podbiciu całej Europy
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"człowiek gniewu bożego runął na Rosję; pogrzebał tam swoją
armię; gwiazada jego niezmiennego powodzenia zgasła jak sen.
Niemcy się burzą; Hiszpania już została ocalona. Wszędzie duch
narodowy doznaje cudownych impulsów. Jednomyślność służy mu za
przewodnika; on to tworzy wielki sojusz; Bóg ozdabia go znakiem
zwycięstwa. Przezwyciężając ludzkie słabości, on to
przeprowadza swoje zamiary i Francja niebawem zostaje zwrócona
samej sobie, Europie i swemu prawowitemu władcy.
[Zwraca tu uwagę to, że legitymizm posługiwał się tym samym
językiem narodowym, którym przemawiała rewolucja francuska
Napoleon i Karbonariusze.
Pokój wrócił, ale nie jest on spoczynkiem.
Pochwała systemu federalnego ustanowionego w Niemczech* i
stanowiącego część europejskiego systemu bezpieczeństwa. Dla
autora jednakże ta ostatnia formuła jest miewystarczająca: wg
niego Niemcy powinny być kluczem tego systemu i wzmocnić się
zwłaszcza wobec bliskiego już momentu, kiedy Francja odzyska
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swój status niezależności, ew. mocarstwa. Czy Niemcy są zdolne
do takiej roli, czy Niemcy w łonie pokoju są w spoczynku? Aby
odpowiedzieć na to pytanie, autor nie zwraca się ani do idei
abstrakcyjnych, ani tych, których "z braku idei nazywa się dziś
ideologiami. Autor odwołuje się wyłącznie do faktów.
Z lewej strony kartki:
_________________
*)sporządzić postanowienia Kongres. Wiedeń. co do Niemiec.
Na Kongr. Wied. powstał Związek Rzeszy (38 państw oraz Austria,
Dania i Niderlandy). Miejscem obrad był Frankfurt n/Menem, a
przewodniczącym była Austria.
Wspominając rozruchy i bunty, autor wylicza 8 przyczyn
niepokoju: 1)przemieszczanie osób i klas, 2)dezorganizacja idei
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religijnych, 3) błędy wychowania publicznego. Przyczyna
pierwsza ma z kolei swe pochodne:
1)pragnienie działania, które trzeba zadowolić na płaszczyźnie
wewnętrznej, aby marzeniu pozwolić na wyładowanie zewnętrzne;
2)dążenie klas oświeconych doi zjednoczenia Niemiec,
3)niezadowolenie klas upośledzonych, na których ciąży ogromna
administracja, rozbudowana przez francuski despotyzm.
Ad 2) zachęta do zjednoczenia kościołów protestanckich.
Ad 3) Zło ze wszystkich największe, albowiem "szkoła świadczy o
tronie". Ogromne aspiracje ludu do kształcenia dzieci na
uniwersytetach. Uniwersytety są zupełnie przestarzałe, są to
"gotyckie ruiny średniowiecza"... a państwo nie interesuje się
nimi zupełnie.
Młodzież wyjęta spod władzy prawa, nurza się we wszelkich
występkach, które wynikają z buntu umysłów i zepsucia serc.
Bieg jej życia nie zaczyna. się do ćwiczenia w posłuszeństwie,
które jedynie przywieźć może do rozkazywania w przyszłości;
557

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

młodzież uczy się próbować wszystkiego, pozwala sobie na
wszystko w wieku, w którym przystoi posłuszeństwo, aby potem w
wieku dojrzałym niczego nie poważać "wszystko zniszczyć".
Trudno uwierzyć: najbardziej demokratyczne państwa
starożytności, strzegły nieugięcie dyscypliny wśród młodzieży;
a dzisiejsze państwa monarchiczne wyzwalają człowieka natury,
rzekomo, aby lepiej zapanować nad człowiekiem społecznym.
Wszędzie podnoszą się głosy o reformę wychowania*; żądania są
następujące:
__________________
* w wyniku rozruchów w Getyndze
1) zniesienie wszystkich przywilejów akademickich, które
pochodzą ze średn. i nie dadzą się pogodzić z nowymi czasami;
2) zastąpienie policji akademickiej policją municypalną;
3) ustalenie systemu studiów dla każdej specjalności i
ustanowienie kursów obowiązkowych;
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4) rozdzielenie kursów dla studentów niemieckich oraz kursów
dla cudzoziemców;
5) zastąpienie systemu wyborczego senatów akademickich przez
nominacje rządowe; oczywiście w interesie profesorów, którzy
rzadko wybierają równego sobie, a nigdy kogoś, kto by nad nim
górował;
6) utworzenia "narodowego instytutu niemieckiego", w którymś z
wolnych miast pod protektoratem rządu federalnego.
(Notatka po lewej stronie notatnika:)
Instytut ten, jak powiada dalej, zajął by te niespokojne
umysły, które pragną zjednoczenia Niemiec; zamiast myśleć o
jedności politycznej, myśleliby o oczyszczeniu języka...
Broniąc systemu federalnego, występując przeciw despotyzmowi,
ale także przeciw nadmiarowi wolności (np. prasy) Autor
wyłącznie wychowaniu przypisuje całe zło.
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*
Nachtrag zu den wichtigsten Lebensmomenten Karl Ludwig Sand's
dus Wunsiedel mit der volkstandigsten Erzahlung seiner
Hiwrichtung am 20 Mai 1820.
Mit einen Titelkupfer Nürnberg bei Bauer und Raspe 1820.
Titelkupfer: Karl Ludwig Sand empfangt am 17 May 1820 zu
Manheim sein Tores Urtheil.
(notatka po lewej stronie notatnika:)
Nachtrag: dodatek (przyczynek)
Hiwrichtung: stracenie
etwaig - ewentualny
bloss- sam jeden
die Gerichte - wuadomości
vielfach - wielokrotny
_hulich - podobny
eigenmachtig - samowolny
560

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Eingriff - naruszenie
des Bekenntnis - zeznanie
wofür - za co, na co
Smutny czyn Sanda jako taki, który wyniknął nagle tylko z
indywidualności sprawcy nie tylko [...] da się wyjaśnić,
jeszcze więcej jednak dochodzące wiadomości o nowych
morderstwach mających nastąpić, wprawiły, mniej lub więcej,
prawie wszystkie w stan czujności i sprowadziły śledztwa, które
skierowane zostały nie tylko przeciw Sandowi i jego domniemanym
wspólnikom, lecz przeciw wszystkim, którzy odważyliby się
podobne idee, jeśli nie podobne uczynki podjąć w niemieckim
życiu publicznym.
*
Co się stało między 1823 a 1830 rokiem? Poza wszystkiem innem:
zmiana w lekturach i zainteresowaniach. Zainteresowanie
Niemcami.
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Co to był "Szturm u. Drang"?
Zbójcy.
Burschenschafty.
Sand.
(notatka po lewej stronie notatnika:)
nootwendig - konieczny
gelungen - świetny
19/I
... Ludzi trzeba albo pieścić, albo wygubić, gdyż mszczą się
błahych krzywd, ciężkich zaś nie mogą. Przeto gdy się krzywdzi
człowieka, należy to czynić w ten sposób, aby nie trzeba
obawiać się zemsty."
(Machiavelli)
Mówiąc o zwykłych ludziach, którzy stają się książętami,
powiada "Wystarczy zbadać ich czyny i życie, aby przekonać się,
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że oni nic więcej nie otrzymali od losu, jak tylko sposobność,
która im dała podstawy do zaprowadzenia tej formy rządu, jaką
uznali za odpowiednią; i bez tej sposobności zanikłaby siła ich
ducha, zaś bez tej siły sposobność poszłaby na marne." (21).
Utrzymanie się przy władzy, zależy od dobrego lub złego
posługiwania się okrucieństwami... (34)
Baudelaire
1. Skojarzenia z nazwiskiem B. raczej skromne: jest to dla nas
przede wszystkim poeta Młodej Polski, a więc bardziej
manieryczny niż odkrywczy i dzięki wydaniu "Sztuki
romantycznej" w tłumaczeniu p. Guze, jest on także krytykiem
sztuki,. A Baudelaire myśliciel? Filozof religii? Państwo
miłości? Obyczajów? Baudelaire - autor "Summy o świecie"?
2. Gdzie jest ta summa? Otóż właśnie Baud. jej nie napisał.
Istnieje tylko ta gruba księga, której nie ma się odwagi
napisać. Ta "gruba księga" zawarta jest w "dziennikach
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poufnych".
3. Kiedy powstały "dzienniki poufne"?
Baudelaire'a i przed opuszczeniem Francji.
Sukces d'estine "Poematów prozą" oraz ich klęska handlowa;
fiasco w Akademii.
(notatka po lewej stronie notatnika:)
do matki:
"o wielkiej książce, o której marzę: Moje serce obrażone, w
której pomieszczę cały mój gniew.
Rare: 1855-1862
inne: 1859-1866 (Crepet)
niepewne?
osłabienie stanu zdrowia i mocy twórczej; potrzeba pieniędzy.
24 IV 1864 wyjazd do Belgii.
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4. Dzienniki jako próba przełamania niemocy. Wiara w magiczną
moc pisania - różaniec.
5. Stan duchowy: religijność; anty-demokratyzm; realizm w
sztuce; miłość - strony zwierzęco-satańska; swoisty pozytywizm:
praca!
6. Rare - sugestie - moje obrażone serce.
7. Wśiekłość: A więc tak ta książka wymarzona będzie książką
pełną pretensji.. Przeciwko całej Francji obrócę mój
niezaprzeczalny talent mówienia impertynencji.
(notatka po lewej stronie notatnika:)
praca = modlitwa
8. Sztuka inwektywy.
9. Biedna Belgia. Belgia - ofiarą jego wściekłości generalnej.
Celem tej książki satrycznej jest wydrwienie tego wszystkiego
co się nazywa postępem, a co ja osobiście nazywam pogaństwem
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głupców - i wykazanie rządów boskich.
O przekonaniach poety: Jakich to "przekonań" był Baudelaire?
(Notatka po lewej stronie:)
Pobyt w Belgii. Niepowodzenie - zamiar napisania książki o
Belgii.
________________________________________________
Uwagi do Malwiny
III akt za zabawny
Brak tej melancholii polskiej.
Nie zmieniać [...] z tą chatką
Matka jest [...] ?
przybycie kuzyneczki, Dzięgieł.
Stary Książę wcale nie musi żenić się z ciotką.
Za to pokazałbym balet rodziny z dziećmi.
(notatka po lewej stronie:)
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D.C. "Malwiny" z następnych stron:
24. Wybuch wojny zaraz po turnieju. To wielkie zamieszanie być
musi. Ja bym gońca wprowadził i pokazał jak rycerze zrzucają
zbroje, a chwytają szable, czaka, karabiny, i jak wojsko
przechodzi.
25. Spotkanie z księciem na wojnę odchodzącym, w uniform
zapewne odzianym.
26. Dokładam, że cała ta wojna najzupełniej jest nieprawdziwą,
baśniową prawie, jak w Panu Tadeuszu.
27. Sen Malwiny (206): wizje sentymentalne zakłócone pożarem i
krzykiem "wojna, wojna..." Polski entymentalizm. I to powinien
taniec być.
28. Wygrać może w baletowej formie motyw upiora, który tu się
pojawia, gdy zrozpaczony sobowtór błądzi po Warszawie.
29. La phrase-ele: "serca się nigdy nie omylą".
30. Vohem!
31. Opowiadanie Ludomira o tym, jak biegnąc "ku Warszawie"
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spotkał był 5 pułk ułanów.
______________________________
p. opera Kniaziewicza: Cyganie
20/I
I. Strzemińska: Zmierzch czasu przeszłego.
Styl: 3 i 4: między piersiami: 5. bo i ty spinacie moje życie.
obsesje erotyczne: żart chorych
"spacjujesz słowo" (10).
grafomania
*
Dlaczego Machiavelli stał się nauczycielem romantyków?
Przede wszystkim dlatego, że pojmował życie jako grę
("sposobność"), w której każdy ma równe prawa (szanse).
Romantyzm jest - poza wszystkim - uzurpatorstwem.
(notatka po lewej stronie:)
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Malwina, lektura
1. Uczucie Wandy do Ludomira od razu przy pożarze się zaczyna;
2. Czy nie byłoby dobrze odegrać scenę pożaru?
3. List Ludomira do matki.
4. Opowiadanie o tym jak M. czas spędzała w mężowskim zamku
gotyckim (49).
5. Amory Malwiny z Ludomirem koniecznie przedstawione być muszą
- owe po łąkach biegania i rwanie kwiatów, owe arie włoskie...
(56/57) - [balet]
6. Przygotowania do imienin - budowa bucika i ustawianie
allegoryi.
7. Poranne spotkanie ("wyznanie"): "Dziwię się czasem, gdy
zakochani szczególnym jakimści szczęściem zawsze trafnie..."
(65).
8. Pożegnanie (w liście do matki opisane) List Ludomira.
9. Malwina ukrywa miłość do Ludomira, chcąc ją "dla siebie
zachować". (73).
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10. Bal i dramatyczne spotkanie - qui pro quo.
24/I
Tajemnicza sztuka pt. Przeznaczenie.
P. Dialog profesora z Dorotą (str. 31). Ten freudyzm!
Kompl. Elektry - elektyczności (32)
robić pacjentowi rezurekcję (34)
(notatka po lewej stronie:)
Malwiny lektura
11. Major Lissowski w roli reżysera (91)
12. Osobliwość obyczaju, w którym to jest możliwe, że Ludomir
wprawdzie "kocha" Malwinę, ale z nią nie rozmawia, dlatego
oboje tkwią w pomyłce *)
________________________________
*) albo też jest to komiczne przeoczenie autorki.
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13. Klucz psychologiczny "domyślności serca": ten powab skryty,
co go wytłumaczyć nie można, co z pierwszym rzutem oka się
tworzy z pierwszym słowem w serce się wpaja, powab uroczny, co
wszystkie inne uczucia zastąpić i przeżyć jest w stanie,
najpierwszy przedmiot miłości i bez którego żadnej przwdziwej
miłości być nie może, ten powab, którego nieba czasem udzielają
sercom naszym i który całkiem przejmował serce moje dla
Ludomira w Krzewinie - (95)
! - zgasł w
Warszawie...
14. Intryga Orszydy i zalety majora.
15. Przyrzeczenie Malwiny dane Ludomirowi w Krzewinie, teraz
obraca się przeciw Malwinie w tem sensie, że pytać nie może
Ludomira, np. o "przyczynę jego nagłego wyjazdu z Krzewina.
16. Filozoficzne różnice między Malwiną a Ludomirem II.
17. Kwesta: Ja bym balet na ten temat wystawił.
18. Spotkanie z Dżęgą i jego opowiadanie o dobrodziejstwach
księcia i dziwne wrażenie, co za muślinową chusteczką w
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wodę chciał skakać.
19. Na spotkaniach z Ludomirem w katedrze i wyznaniu Malwiny
przerwanym przez pożar kończy się tom I. Te dwa pożary - na
początku jeden, na końcu drugi - bardzo mnie śmieszne się
wydają. Powinien ten pożar oznajmić jakiś konferansjer
przebrany za lokaja. Albo dama, ciotka czy Frankowska.
Adaptacja Joanny całkiem zagubiła zagadkę swoich książąt.
20. Opowiadanie o Taidzie. Otóż Taida była gorącą patriotką.
21. Musi być moment ogólnego zdziwienia, że Malwina kochała
póty Ludomira, póki ten był bliski i osiągalny, a młodą dlań
wydała się, gdy wszelkie przeszkody zniknęły na drodze do ich
złączenia.
(Sadzewicz)
Rozumiem konflikt (ojciec, który w zamieszaniu wojennym żeni
się z kochanką własnego syna), nie rozumiem natomiast materiału
dramatycznego, czy raczej powieściowego, który autor
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nagromadził, żeby dojść do konfliktu.
Dlaczego kpt. Bistro musi zmienić się w dra Passyma (potwierdza
już fakt, że nie tak łatwo stać się dentystą). Jeżeli chodzi o
to, aby zmylić Teresę, łatwiej to było osiągnąć przez ukrycie
przed nią (jakie takie!) identyczności chłopca, który się z nią
przespał przed wojną. Przemiana Bistra w Passyma wprowadza do
sztuki temat zupełnie inny od zasadniczego, jest fałszywym
tropem, niosącym na dodatek ze sobą jakieś idee pacyfistyczne ,
na co nam potrzebny dzień w mieszczańskim domu "doktorostwa";
teściowa gderliwa, teść - przewrotny naukowiec, stara służąca wszystko to wzór sceny z innej sztuki - z jakiejś farsy
rodzinnej - z Niewiarowicza czy Krzywoszewskiego (dialog) z
"nowoczesnościami" kawiarnianego freudyzmu;
wreszcie z innej sztuki jest ten akt III, modelowany już na
antyczną tragedię, z której w tym bełkocie mieszczańskim
wychodzi oczywiście znów groteska.
Najgorsze, że to wszystko do niczego nie prowadzi. Rzeczywiście
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dr Passym będzie dziadkował Rysiowi - a młody "Stef" starszemu
Stefowi powinien po prostu podziękować za wszechstronną opiekę
nad żoną i synkiem. W równie ugodowy sposób można by
porozwiązywać wszystkie piekielne konflikty tragedii greckiej.
Język, sytuacje, chamstwa.
*
D.c. Strzemińska:
P. Strzemińska nie jest pisarką, nie będzie pisarką i nie
powinna nią być, ponieważ nie stwarza ani postaci, ani
sytuacji. Wszystko, co pisze jest dosłownie z życia odpisane,
przekalkowane.
(notatka z lewej strony:)
Wstęp do "Malwiny" (Billip).
1) hipoteza dotycząca Ludomira (ks. Józef)
2) turniej - anachronizm
3) wyraźny rysunek obyczajowy mimo wszystko.
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4) psychologia: "Kapitalny problem powieści": wewnętrzna walka
Malwiny o miłość Ludomira - wbrew rozczarowaniu i
zniechęceniu". ... Odczytujemy Malwinę przede wszystkim jako
powieść poświęconą analizie skomplikowanych zjawisk
psychicznych towarzyszących rozczarowaniu i zobojętnieniu w
miłości"... "Po oddzieleniu dość powierzchownego sztafażu
sentymentalnego, a więc wszystkich owych omdleń, westchnień,
łez obfitych, pozostają jeszcze zwracające uwagę swą osobliwą
logiką i konsekwencją pasjonujące dzieje bardzo niezwykłego
serca"...
*
26/I
Malwina:
Przejście od sceny 2 do trzeciej: trzeba chyba komentarz jaki
dać. Powinna chyba kończyć się scena 2 zapowiedzią śmierci
Malwiny, a potem powinny nastąpić pantomimiczne
"przygotowania", zwłaszcza że Ludomir "wysoko postawił".
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Akt II. Scena balowa powinna częśćiej być śpiewaną. Nie tylko
Starościca, śpiewem Księżnę powinna przedstawiać, ale i
Księcia.
Śpiewane teksty Malwiny jakoś do śpiewu bardziej przysposobić
(str. 16). (np. żadne bale, żadne pułkowniki).
(notatka po lewej stronie:)
Billip słusznie powiada, że nieprawdopodobne i konwencjonalne
rozwiązanie fabuły jest tylko zewnętrznym zaaranżowaniem - w
optymistycznym duchu - zdarzenie, które rozegrało się w
psychologicznej sferze, że mianowicie Malwina przestała
Ludomira kochać, widząc go tak odmienionym.
Pierwowzór Malwiny: Malwina pani Cottin.
(Rozczarowanie miłosne do młodzieńca, który prowadzi podwójne
życie).
"O ile jednak u pani Cottin wszystko jest serio - i analizowane
uczucia i powodujące je przyczyny - o tyle u autorki polskiej
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pojawia się zjawisko niezmiernie interesujące: poważny problem
uczuciowy wyrasta z sytuacji raczej komediowej, z qui pro quo.
Również komediowy charakter nosi rozwiązanie intrygi..."
[To wydaje się raczej słabością romansu polskiego!]
str. 17 znów to samo co w Napoleonie: podczas powitania Dorydy
z Ludmirem, jakże Malwina ma swoją arię odśpiewać.
Zabawny ten turniej: "młodzież w rycerskich strojach" jest
oczywiście maskaradą romantyczną. I oto pyszne zadanie dla
kostiumologa: jak sobie romantyczni bawidamki wyobrażali
"rycerzy".
str. 23 - ciekawsze wybrałbym śpiewy.
24 - ballada - oczywiście, nie na dziadowską nutę, a przy tym
pytanie: czy wątku młynarki nie dałoby się tu wprowadzić?
Sprawozdanie X. Melsztyńskiego - rzeczywiście on jak 3.
Tommaski.
Wyobrażam sobie to scenie tak, abyśmy to oglądali jakby zza
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trybun - tzn. żeby tylko zza horyzontu

widać było...

(po lewej stronie:)
D.c "Malwiny"
21. Aby mechanizm turnieju w pełni zrozumianym został trzeba,
aby moment podjęcia pomysłu przez X. Melsztyn. pokazany był na
scenie (149).
22. Przygotowanie (pantomima). Wybór barw i napisów na tarczy
(por. guziki).
23. W opisie turnieju to trzeba wziąć pod uwagę, że młodzież ta
w przyszłości miała stanowić wojsko; p. zwłaszcza grupa
"zielonych".
x) zobacz!
Perykles ks. Tyru
napisany i grany ok. r. 1608, ogłoszony drukiem w kolejnych
578

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wydaniach 1609, 1611, 1619 i 1630 oraz w drugim wydaniu
- 1664. Dramat inspirowany przez historię Apoloniusza, króla
Tyru, znany z tekstu łacińskiego z V albo VI w. a podjęty w
wersji Johna wera (1330-?/1408) w Confessio Arnantis.
Nieznane jest pochodzenie imienia Perykles. Ani Perykles, ani
Marina nie występują u wera, lecz u Szekspira oraz w powieści
prozą "The
Zniknął zupełnie z powieści wątek męża okrutnego.
27 I
Do Peryklesa:
(Hahn: Szekspir w Polsce)
Wydania:
Dzieła dramatyczne. Wydanie ilustrowane ozdobione 545
drzeworytami rysunków H.C. Selousa*). Przekład Stanisława
Koźmiana, Józefa Paszkowskiego i L.(ona) Mnischa. Z dodaniem
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życiorysu poety i objaśnień pod redakcją J.I.Kraszewskiego. T.
1-3. Warszawska Spółka Wydawnicza Księgarzy Gebethner i Wolff,
Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrandt, Gustaw Senszeweld.,
Edward Wende. 4o.
Perykles w przekładzie L. Ulricha ukazał się w t. 2.
_______________________________
*) zobacz!
(notatka po lewej stronie:)
*) zobacz!
------------------------------Painful Adventures of Pericles, Prince of Tyre, George'a
Wilkinsa (London 1608). Albo Wilkins współpracował z
Szekspirem, albo Sz, korzystał z jego powieści przy
opracowywaniu dramatu.
Ambasador wenecki Zorzi Giustinian donosi w swych raportach, że
widział przedstawienie Peryk. 25 listopada 1608 roku.
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Marina jest modelem Perdity z opowieści zimowej oraz Mirandy z
Burzy.
Marina - wiersz Eliota.
2. Dzieła dramatyczne w skróceniu opowiedziane*) z
przytoczeniem celniejszych ustępów przez Stanisława Koźmiana.
T. 1-3. Poznań 1886, 1887. J. Leitgeber. 8o .
Perykles książę Tyru w t. 3.
3. Dzieła w przekładach J. Korzeniowskiego, S. Koźmiana, K.
Ostrowskiego, J. Paszkowskiego, J. Kasprowicza, A. Langego, E.
Porębowicza i S. Rossowskiego pod redakcją H. Biegeleisena. T.
1-10. Wyd. 2 (w stos. do poprawionego zeszytowego) Lwów
1895-1897. Księgarnia Polska 16o .
Perykles w streszczeniu i wyjątkach przełożonych przez S.
Koźmiana.
4. Dzieła dramatyczne. Przekład Leona Ulricha, z dodaniem
objaśnień przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe w 12 tomach z
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36 rycinami tytułowymi*) H. G. Selonsa, Kraków 1895 [1894]. G.
Gebethner Sp. 16o .
(Notatka po lewej stronie:)
*) zobacz!
"Confessio Smantis" - kompilacja poetycka (w jęz. angiel.)
napisana przez Johna wera w r. 1383 na zamówienie Ryszarda
III (40.000 rymowanych 8-zgłoskowców). Autor najpierw
przedstawia ponury obraz świata, a potem siebie jako
nieszczęśliwego kochanka. Ukazuje mu się Wenus i radzi mu
poskarżyć się Geniuszowi, kapłanowi Amora. Uczyniwszy to wer
powraca do Bogini, która mu pokazuje w lustrze jego siwiejące
włosy i wypędza go jako osobnika nie stworzonego do miłości;
każe mu wrócić do książek, które są źródłem wszelkich cnót.
wer opowiada następnie różne historie, czerpane ze
starożytnych i średniowiecznych źródeł...
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Perykles w t. 7.
5. Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. Z portretem autora.
Życiorys Shakespeare'a i przedmowy do poszczególnych tomów*)
opracował Roman Dyboski. Studium "Shakespeare w Polsce" napisał
Ludwik Bernacki. Wyboru przekładów dokonał Stanisław
Krzemiński. T.1-12. Warszawa [1911-1913]. Gebethner i Wolff.
16o.
T. 12. Perykles.
6. Utwory dramatyczne. Przełożył Władysław Tarnawski. Rękopis
1945. Przekład wszystkich utworów S.
zob. u ks. Tarnawskiego pod. Szekspira
Lamb Karol: Powieści Szekspira osnute na tle jego dramatów i
tragedii, przełożył A[ntoni Lange]. T. 1-2. Warszawa [1930].
Bibl. Groszowa. 8o.
w t. 2. Perykles.
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20/I
Z "Peryklesa"
Obraz 2.
Antioch
Wiesz wszystko, książę Tyru.
Znasz cenę ryzyka.
Perykles
Znam,
Silniejsze od lęku jest pragnienie sławy.
Antioch
Dobrze.
Przyprowadźcie moją córkę
Ubierzcie ją jakby brała ślub z samym Jupiterem.
Wszystkie gwiazdy zebrały się nad jej kołyską,
gdy na świat przychodziła
i natura
oddała jej co ma najlepszego.
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(Wchodzi córka Antiocha)
Perykles
To ona.
To wiosna!
Wdziękiem i cnotą z dala pomienieje.
a jej oblicze jest otwartą księgą,
która wtajemnicza w istotę piękna
i sekret rozkoszy.
Nie zna ni złości, ni smutku.
O bogowie, od których woli zależą dzieje miłości,
a którzyście mnie uczynili - o, czuję to
teraz tak silnie jak nigdy - mężczyzną!
O, bogowie, którzy żądzy wzniecacie we mnie takie
pożary, pragnienia, aby pokosztować tego niebiańskiego czaru,
że wolę umrzeć, niż stracić nadzieję, o, bogowie, którzy
błogosławiliście dotąd mojej szczęśliwej młodości, pomóżcie mi,
błagam was, zdobyć to szczęście...
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Antioch
Mości książę!
Perykles
Mój przyszły zięciu - powiedz Antiochinie.
Antiochos
No, no ostrożnie. Pomyśl, co cię czeka.
Złotych owoców tej pięknej Hesperydy
Nie patrz tak na nią, póki nie zasłużysz,
na to, by piękno miłość zwiastowało.
Dla zwyciężonych jest to postać śmierci.
(pokazuje ucięte głowy).
Popatrz na te głowy.
Sławni niegdyś książęta, i jak ty odważni, i jak
ty napęczniali żądzą.
Spytaj ich
Niech ci powiedzą ich martwe języki
586

.

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

jakie męczarnie ponieśli w tej wojnie miłosnej,
którą odważyli się wydać.
Gwiazdy na niebie mrugające nocą,
gwiazdy dalekie ich mowy słuchają,
świadkowie niemi zakończonej męki.
Słuchaj, Książę Tyru! Niechaj ich milczenie będzie ci
przestrogą. Idź za radą niemych. Nie śpiesz się w pułapkę,
którą śmierć zastawia na twoje życie, oślepiwszy rozum blaskiem
tej piękności. Nie unikniesz!
Odstąp! Jest na to czas jeszcze.
Perykles
Dziękuję, Antiochu.
Ukazałeś mi śmierć, której widok, choćby tak jakj
ten okropny, [przekreśl.] jest zwierciadłem
mówiącym prawdę: że tchnieniem jest życie, głupi kto mu wierzy.
Przypomniałeś książę to, co mnie czeka z miłością lub bez niej.
Dodałeś odwagi. Powiem moją wolę, jak gdyby ostatnią jakby w
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chwili skonania. Oto mój testament:
pokój i szczęście tobie, i wszystkim szlachetnym
ludziom,
dobra oddaję ziemi,
a tobie, Księżniczko, moją miłość czystą.
Teraz jestem gotowy - na śmierć i na życie.
Uderzaj, Antiochu.
Antioch
Więc dobrze. Proszę czytaj zagadkę.
Jesli jej nie zrozumiesz, przyłączysz się do nich.
(pokazuje główki)
Córka Antiocha
We wszystkim - prócz tego ostatniego we wszystkim - prócz klęski - życzę ci sukcesu.
Perykles
Zaczynajmy. Jestem gotów. Wierzą w mą odwagę i w moją miłość.
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Nie jestem żmiją, a karmię się
Ciałem mej matki.
Szukałam czułości męża.
Znalazłam ją w czułości ojca.
On moim ojcem, synem i małżonkiem.
Jam jest matką, córką i żoną.
Rodzina cała w dwóch osobach.
Zgaduj albo umieraj.
29 I
Dziś rano rozmowa z Mencwelem w sprawie wspólnego cyklu
krytycznego, z Burkiem jeszcze; miało by to być wspólne,
uplanowane zaatakowanie literatury współczesnej.
Wzór Don Kichota
Matka umiera i jedynemu synowi swemu daje przykazanie, aby
ruszył w świat bronić sławy ojca, któren zasłużył się
ojczyźnie, nic w zamian nie otrzymawszy.
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*
Dawno już nie pisałem dziennika.
"Recommancer par n'importe quoi...
Otóż: jutro ostatnie przedstawienie "Dziadów" w Narodowym. Mały
Zelnik powiada, że studenci grożą demonstracją. Dejmek wywiesił
w teatrze podziękowanie dla wszystkich, którzy wzięli
udział w realizacji "Dziadów" i wyraził nadzieję że niesłuszna
decyzja zakazująca ich grania zostanie kiedyś cofnięta.
Powinienem napiać albo list do niego, albo ogłosić artykuł
(może na temat wydanej teraz książki Pigonia o powstaniu II
cz. "Dziadów"), w którym bodaj okrężną drogą oddałbym
sprawiedliwość Dejmkowi, aby mojego artykułu o Kordianie nie
potraktowano jako wstępu do nagonki przeciw niemu.
"Dziady" zdjęto podobno na skutek interwencji Aristowa. Podobno
ta sprawa była poruszna w ostatnich rozmowach w Białowieży,
które toczyły się podobno w atmosferze napięcia ze względu na
zbliżenie Moskwa - Bonn. Bardzo to możliwe, ale mimo to Dejmek
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powinien był się do dymisji się podać, a społeczeństwo powinno
protestować, albowiem nie wolno podporządkowywać
kultury dyplomacji i tak spekulować na uczuciach społecznych.
W "Poezji" jakaś awantura, Przyboś opuścił redakcję i naskarżył
w Kc na Artura i na Jakubowskiego. Dowiedziałem się o tym od
Jarosława; on sprawę Przybosia zbył lekceważąco. Ogłosił
wszystkim chorobę i wyjechał do Obór. Rzeczywiście, wygląda
okropnie, ale chyba raczej ze strachu.
Wygodzki wyjechał do Izraela, a Śpiewak i Hania Olczakowa w
ogóle umarli. Hen wywołał skandal o to, że nauczyciel jego
córki miał rzekomo powołać się na "Mein Kampf", [przekreśl.]
twierdząc, że w tej "ciekawej" książce, którą on z największym
trudem zdobył w węgierskim przekładzie (!), sprawa żydowska
została naświetlona w sposób - nie wiem - słuszny, czy
prawdziwy, czy coś tam. Było jakieś dochodzenie, w wyniku
którego Hena chciał mułka uznać "Syjonistycznym
prowokatorem"; teraz Hen podobno twierdzi, że cała sprawa była
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nieporozumieniem. Nie wykluczam wcale, że jego córka, którą
później poznałem, jest mitomanką.
W polityce: Korea północna uprowadziła amerykański statek
wywiadowczy, a na Morzu Śródziemnym zaginęły aż dwie łodzie
podwodne - izraelska i francuska. Jak to możliwe? W sobotę
słyszałem bardzo piękne "Requiem" Cherubiniego (zwłaszcza
Graduade, Sanctus, mocne Dies irae oraz Pia Jesusu...).
Zabieram się do parafrazy Ulrichowskiego przekładu Peryklesa
Szekspira. Będzie z tego skandal, ale nie mogę się opędzić od
R_n_, który chce na mnie zarobić. Gare aux juifs!
Ciepło, mokro.
31/1
Cały dzień na czytaniu "Malwiny".
Wielka akcja Viet-congu w Wietnamie.
Słuchałem wieczorem cudownej "Missa Pulcherrima" ks.
Bartłomieja Pękiela.
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Byłem w urzędzie zamiany mieszkań, gdzie mnie jak żebraka
potraktowano.
Była dziś u nas panna Pątkowska, która Andrzejem opiekowała się
12 lat temu. Powiada, że młodo wyglądamy. He, he.
Bryll do mnie dzwonił w sprawie sztuki. Jutro będzie z Dejmkiem
o niej rozmawiał, a jeśli ten nie weźmie, mnie ją Bryll da.
Gaduła on jest.
Wszyscy mnie drażnią.
31 I
Wczoraj tłum wtargnął do Teatru Narodowego i przedstawienie
odbywało się przy drzwiach otwartych. Oklaskom i krzykom powiadają - nie było końca. Po przedstawieniu uformował się
pochód, złożony głównie ze studentów - jakie 200 osób - który
udał się pod pomnik Mickiewicza z rozwiniętym transparentem
"Niepodległość - bez cenzury". Na wezwanie milicji tłum
rozszedł się, ale potem na Nowym Świecie zatrzymywano
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rozproszone grupy. W areszcie siedzi Andrzej Mencwel.
Powołano mnie na męża zaufania w procesie Janusza
Szpotańskiego, zaczynającym się 5 II. Drugim "mężem" jest
Stefan Kisielewski.
1 II
List do J. Parandowskiego.
Wielce Szanowny Panie Prezesie,
na ręce Pana pozwalam sobie złożyć prośbę o przyjęcie mnie w
grono PEN. clubu. Znając Pana osobistą życzliwość dla mnie,
i pamiętając uprzejme propozycje wstąpienia do
PEN-clubu, jakie otrzymywałem od Pana, Panie Prezesie, i innych
Panów z Zarządu, powstrzymuję się od dodatkowego zalecania
mojej kandydatury. Dodam tylko, że przynależność do PEN-clubu
polskiego będzie dla mnie prawdziwym zaszczytem.
przesyłam Panu, Panie Prezesie, wyrazy prawdziwego poważania
AK.
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*
Scena wyobraża zasobny dom wiejski, może kiedyś szlachecki.
Wchodzą Ewaryst i Ewelina.
On mężczyzna po czterdziestce o wyglądzie z lekka obłąkanym,
ona lat dwadzieścia, ładna może być, ale niechlujna i zupełnie
bierna. Wloką tobołki, ona nawet więcej od niego, bo mu służy,
on zaś taszczy maszynę do pisania i jakieś teczki z papierami.
Wszystko się dzieje w bardzo piękny, pogodny wieczór. W sielskim
krajobrazie. Pokój, do którego wchodzą, jest pusty, ogołocony,
po prostu nic w nim nie ma tylko ślady po meblach i obrazach.
Ewaryst
Oto mój dom wymarzony. Tu będę szczęśliwy, Ewelino, jesteśmy na
miejscu. Połóż to wszystko i chodź do mnie.
Kładzie wszystko, co niósł na podłodze i do Eweliny wyciąga
ramiona.
Ewelina, biernie, kładzie co niosła na podłodze i wchodzi w
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jego objęcia jak do szafy.
Ewaryst (rozkoszując się ciałem Eweliny)
Ewelino, czy jesteś szczęśliwa?
Ewelina
No.
Ewaryst
Wszystkie awantury za nami... Czy pamiętasz...
Ewelina podczas jego perory rozpakowuje rzeczy, rozwalając je
po całym pokoju, aż powstaje zupełny galimatias.
Wtedy on:
Co robisz? Przecież najpierw trzeba nabyć meble. Tu stanie...
(Mebluje...)
Urządza, dobiera rzeczy, snuje utopię
Ale najpierw musimy napisać... (to, co już opowiedział...)
Musimy mieć bodaj stół i krzesło. Jeszcze dziś w nocy będę
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pisał. Trzeba zawołać gospodarza.
Wołają. Wybiegają do ogrodu.
Zjawiają się Walery i Waleria, staruszkowie. Rozkładają się na
noc. Pogawędka ich serdeczna świadczy o tym, że przybyli tu
przed laty do pokoju tak samo ogołoconego, i tak już zostali.
Rozkładają swoje rzeczy, które mieszają się im z rzeczami
Eweliny i Ewarysta. Trochę ich to dziwi, ale nie bardzo.
Ledwo się położyli, wchodzą Gabriel i Gabriela oraz Gabryś i
Gabrysia, ich dorosłe dzieci. Gabriel i Gabriela są w wieku
Ewarysta, Gabryś i Gabrysia są w wieku Eweliny. Rodzina
rozkłada się do snu wśród miłych przekomarzań, awantur różnicy
pokoleń itd. Z rozmowy wynika, że i oni przybyli tu przed laty,
aby zamieszkać w tym domu; ojciec chciał dokonać ważnych odkryć
i dzieci wychować na dzielnych obywateli. Ale obecność starych
temu przeszkodziła. Rodzina planuje mord staruszków - nie są
tylko zgodni co do tego, które pokolenie ma go dokonać.
Starzy śpią. W kulminacyjnym momencie budzą się z awanturą, z
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której wynika, że scena mordu powtarza się tu co noc od bardzo
wielu lat.
Na to wracają Ewaryst i Ewelina. Ewaryst robi straszną
awanturę. Ewelina zachowuje się biernie, tylko brutelnie
odbiera swoje szmaty.
W momencie szczytowego zamieszania, ktoś bardzo mocno wali w
sufit. Wszyscy uspokajają się: właściciel.
Strach - cisza, wszyscy pokładają się jak psy spłoszone.
II
Jasny, pogodny dzień. Wszyscy śpią tak, jak się poukładali w
akcie I. Śpiew ptasząt. Ewaryst zrywa się
gimnastykuje. Siada z walizką na kolanach, zaczyna pisać,
tarmosząc jednocześnie Ewelinę, która, zaspana, wykonuje
wszystko to samo co tamten, ale niechętnie (widać, że jest
kompletnie sterroryz.) i ustawia sobie na podłodze maszynę do
pisania, poczyna przepisywać podawane przez Ewarysta
kartki.
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Pierwszy wstaje Gabriel. Zagląda Ewarystowi przez ramię i
opowiada mu historię swojego wynalazku. Ten nie przestając
pisać zaczyna się odgryzać. Rysuje się między nimi nienawiść
nie o wspólny pokój i przeszkadzanie sobie, ale o
niezrealizowane dzieła i nieotrzymane zaszczyty. Awantura w
trybie warunkowym. Gabriel odchodzi z jakimś zamiarem
(zawiadomić władze!).
Następnie budzą się panie: Gabriela i Waleria. Prowadzą ze sobą
wytworny dialog o trudnościach gospodarczych, pożyczają sobie
przepisów, zupełnie jakby nic się nie działo. Przez ten
czas Ewaryst pisze. Ewelina pisze. Budzi się Gabryś. Podpatruje
Ewelinę. W końcu zaczyna się między nimi flirt. Gabryś podsuwa
się do niej i zaczyna obmacywać.
Ewaryst skończył pracę. Postanawia pójść na spacer, wydawszy
przedtem parę poleceń Ewelinie. W wyjściu spotyka się z
Gabrielą, która też wychodzi do miasta. Jest szarmancki wychodzą zadowoleni ze siebie.
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Gabryś rzuca się na Ewelinę.
Podpatruje ich Gabrysia.
Gabryś namawia Ewelinę do natychmiastowej ucieczki. Na co
Ewelina zgadza się z zupełną biernością. Gabryś i Ewelina
uciekają do lepszego życia.
Wraca Ewaryst. Żąda śniadania, które sobie zamówił.
(dopisek po lewej stronie:)
a Gabriela?
A może uciekła? Może także poszła szukać lepszego życia? Chyba
tak!
Przygotowuje mu je tymczasem Gabrysia, która chce być z nim, bo
też chce mieć lepiej! Ewaryst tochę się awanturuje, "bo do
tamtej przywykł". "Ona miała takie... takie... bo ja wiem..."
Gabrysia jest zachłanna, a to mu się podoba. Przepisuje z
entuzjazmem, chwali go bez miary. Ewaryst zrozumiał swoje
niepowodzenia: Ewelina go nie podziwiała.
Zapomniałem powiedzieć o Walerym. Otóż on, wstawszy,
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natychmiast rozłożył swoje papiery i pisze list do właściciela,
grożąc mu procesem, proponując układy polubowne etc. Pisząc,
zasypia, aby dozwolić innym mówić, a budzi się, gdy tamci
zastygają w bezruchu np. przy pocałunku. Co do Walerii, ta w
wiejskim słomkowym kapeluszu i z krzykiem biega dookoła domu,
coś tam uprawiając. Co chwilę wpada, żeby oznajmić sukces
gospodarczy: marchewka urosła! Rezeda zakwitła!
Na to wchodzi postać nowa: Parobas. Ewaryst i Gabriel rzucają
się na niego z pretensjami do właściciela. Parobas jest
tajemniczy i obiecuje załatwić.
Kłótnia Ewarysta i Gabriela o urządzenie domu. Tymaczasem
Gabriela uczy Gabrysię gotować. Razem teraz uganiają się
dookoła drzwi, podczas gdy obaj panowie wodzą się za łby. To o
urządzenie domu, to o hsitorię Polski.
W trakcie kłótni wraca Gabriel - straszny! Znowu nic nie
załatwił. "Nie zrozumieli".
Tamci uganiają
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Wraca Gabriela. Prosi o przebaczenie.
Wraca Gabriel.
- A gdzie Ewelina?
- Zagapiła się, weszła pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe.
Wszyscy układają się spać. Z tą zmianą, że Gabrysia przy
Ewaryście.
Powtarza się scena zabójstwa staruszków. Awantura. Zjawia się
Parobas z papierosem. Wszyscy się nań rzucają. On zaczyna:
- Właściciel kazał powiedzieć...
Każdy błaga o swoją wersję ocalenia. Nie dopuszczają do głosu
Parobasa. Kotłują się między sobą, bo każdy chce do niego
pierwszy dotrzeć... Słychać jego głos:
- Właściciel powiedział...
Rzucają się na niego z niezrozumiałym wrzaskiem.
Kiedy odstępują, zostaje wśród nich trup Parobasa.
Płaczą gorzko.
- Tam już się nic nie zmieni.
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Staruszek obrysowuje krzyżyk na ścianie.
*
Gabriel (w scenie 3)
Znowu nic.
Kobiety nieruchomieją. Gabryś, który próbował właśnie zrobić
szafę ze sznurka, znieruchomiał także.
Nic.
Gabriela
Nie przejmuj się, jutro pójdzie lepiej. Widzisz, mnie dzisiaj
udało się kupić taniej kapusty, Gabrysi tanie pończochy,
Gabrysiowi tanie gwoździe.
Gabriel
A mnie nic się nie udało...
Gabryś
Nie przejmuj się tato. Zobaczysz jutro zrobię szafę ze sznurka,
może nawet gwoździe na co innego zachowam, i tobie także
przyjdzie do głowy myśl szczęśliwa.
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Gabriela
Zrobię bigosu. Dobrze tak zjeść bigosu na noc. Dobrze się śpi.
Twardo. Twardy sen polepsza i odświeża myśli.
Gabriel (krzyczy z rozpaczą)
Mnie nie ma co odświeżyć! Ja jestem genialny! Tu - pokazuje mu
teczkę, którą trzymał pod pachą - mam, noszę
ze sobą plan nowej cywilizacji. A oni mi dają pracę za dwa
tysiące. W kontroli technicznej! Mnie...
Gabriela
Dwa tysiące na początek...
Gabriel
Ale mógłbym być milionerem! Mógłbym... mógłbym - wiesz, co
mógłbym? Mógłbym stać się, o - pokazuje w górę - i to
wszystko... wszystko..., o... - wykonuje gest zagarniający na
własność.
Gabriela
Daj spokój, Gabrielu, nam chodzi tylko o dom. Żeby umowa była
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dotrzymana. Żeby spokój mieć! Żebyś ty miał gdzie swoje
wynalazki i projekty skończyć i żeby dzieci wychować zdrowo
wśród pól, w wiejskim obyczaju.
Gabryś
Żebyśmy nie ulegali złym wpływom wielkomiejskim.
Gabrysia
*
Wersja B.
Milczenie Gabriela staje się znaczące i daje się odezwać
rozbawionej rodzinie; wtedy Garbiela :
Gabriela
Chodź do nas, Gabrielu. Porzuć swoje smutki i zapomnij o
krzywdzie od losu, która cię spotyka. Ciesz się chwilą razem z
nami; oto minął dzień pracowity. Wiatr przynosi z ogrodu zapach
kwitnącej maciejki, żaby prowadzą swoje rozhowory. Gabryś
splata szafę ze sznurka, Gabrysia bawi się nowymi pończoszkami,
a ja zrobię bigosu... Usiądź przy nas i opowiedz coś z twych
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bogatych przejść lub śmiałych projektów na przyszłość...
Gabriel (płacze)
4 II
Gra rozpoczęła się. Zobaczymy, jak będzie duża i jak długa. Na
uniwersytecie zbiera się podpisy pod protestem przeciw zdjęciu
z afisza "Dziadów"; protest ma być przedłożony sejmowi.
Przeprowadzono także zbiórkę na rzecz 5 studentów (z ogólnej
liczby 50 zatrzymanych w nocy z 30/31), na których nałożono po
3 000 zł grzywny za chuligaństwo. W Związku zbiórka podpisów
pod pismem do zacządu oddziału w sprawie zwołania walnego
zebrania. Nie wiem, kto to wymyślił i kto tym kieruje, wiem, że
już błąd popełniono, ponieważ inicjatywa zwołania takiego
zebrania jest zbędnym ciężarem i zbędnym ryzykiem. Trudno
będzie zebrać 200 podpisów; trudno będzie pokierować zebraniem
po myśli organizatorów i obronić się zarówno przed dywersją
Putramenta, jak niewczesnymi przemówieniami, które imprezę mogą
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skompromitować. Optymalnym rezultatem
takiego zebrania będzie rezolucja; efekt jej będzie zupełnie
taki sami, jaki miałby pisemny protest podpisamy przez
odpowiednią liczbę osób, która - jak wiadomo - zawsze później
jeszcze rośnie.
Partia wystąpi na zebraniu z tezą, że "Dziady" zostały zdjęte,
ponieważ stały się powodem do antyradzieckich manifestacji. I
to jest prawda, przeciwko której protestanci mają tylko jedno
do powiedzenia: że poperają antyradzieckie manifestacje.
Ponieważ nikt tego nie powie, opozycja zostanie uwikłana w
dyskusję zupełnie jałową na temat: czy Dejmek jest
odpowiedzialny za demonstrację, czy raczej władze, których
zarządzenia do zajść doprowadziły...
*
Ionesco: Journal en mielles
Dziennik Ionesco nie jest jak inne dzienniki komentarzem do
życia i twórczości pisarza. Jest zapisem życia w
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najdosłowniejszym sensie. I jest sam przez się utworem
literackim absolutnie równorzędnym z jego sztukami - jeśli nie
ważniejszym od nich.
Jest zapisem życia: dzieciństwa dziwacznego (obcości), lęku i
miłości.
Jest utworem, albowiem posiada ciągłość i stylistyczną
jednolitość oraz świadomoą kompozycję.
Tematy:
Cechy stylu (będące zarazem cechami psychologicznymi)
Tematy te są tematami jego sztuk. Cechy te są cechami jego
bohaterów.
Następuje osobliwe utożsamienie autora z jego bohaterem,
świata, który stworzył ze światem, który przeżył. I nie jest to
prblem genezy - jak rozważane przez tradycyjną polonistykę
wątki autobiograficzne. Jest to problem gry, autorstwa
życiowego.
Tematy
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Dzieciństwo i obcość, dalekość i zaczarowanie.
Paryż - prowincja. Rumunia - Francja.
Czas - śmierć (13) jako coś niemożliwego. Proustowski wątek
miłości do matki, która się nie da realizować.
Sny - legendy wewnętrzne.
Nowela 23/24 - cała oparta ma przepływie znaczeń, słów,
brzmień, skojarzeń. Nic nie jest wiadome.
/Jonesco 25/26.
Deux d_marches possibles: 27.
Jak mogę zajmować się "problemami", skoro (39) Ionesco - mistyk,
tzn. pojmujący życie całe w stosunku do jego tajemnicy,
czyniący z tajemnicy istnienie - jego moralne i myślowe centrum.
Strach czy konsekwencja absolutna.
Il est impossible d'y comprendre qo chore (41)
Śmierć - jedyne. (43)
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Nie jestem ani stamtąd, ani stąd. (44)
"Chciałbym opowiedzieć jakąś prostą historię na 100 stron. (46)
Język
47: Język jest to "zawsze myśl i objawienie myśli..." Nie
rozróżnia się sposobu mówienia od języka.
Kryzys języka: Rozwód bytu i myśli. Można mówić nie myśląc. Są
do tego klisze, czyli automatyzm. (48)
Naiwny egzystencjalizm: 50.
Własna, dziecinna psychoanaliza: np. "Nie ma świadomości i
nieświadomości. W snach jest on świadomy. Jest to tylko inna
świadomość".
Dziecinne rozważanie historiozoficzne na marginesie Spenglera.
61/62.
(uwaga po lewej stronie zeszytu:)
"W snach jestem zawsze młody". (88)
Mit wiecznego dzieciństwa: "Kiedy świat wydaje wam się już
Żskądś znajomy_, kiedy już jest się przyzwyczajonym do
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istnienia, jest się dorosłym. (65)
Opowiadanie "Ciosy" (81): styl, technika i niespodziewana,
magiczna puenta.
"Mais non, mais non... Je veux vivre encore..." (92)
"Wolę Junga od Freuda. Jung nie zabrania nam religii." ... "pas
assez audecieux pour croire". (99)
[et moi, je ne suis pas assez audecieux pour croire, et pas
assez audecieux pour ne croire pas. Ni croyant, ni uncroyant je
suis celui qui merite qu'on lui attache une pierre au cou et
qu'on le voie dans l'eau...]
Literatura, czyli próżność, czyli pułapka próżności - p.
mbrowicz. (114)
Między starością a młodością - nieustanny dramat dojrzewania i
starzenia się. (126)
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Sens literatury
Dramat czy życie (147)
To tak właśnie jest z lekturą Ionesco: ona zniechęca, ona
nudzi! "Ja to wszystko znam. Wyobrażam sobie, że jest to
książka, do której się wraca. Wraca się do niej w sposób
podobny jak do św. Augustyna (którego ja np. nigdy w życiu nie
czytałem), tylko w innych momentach. Np. wtedy, gdy przestałeś
wierzyć w swoją inteligencję, w to, że wiesz, czy rozumiesz
cokolwiek.
"Zabijałem dzieci i sam wołałem policję". (202)
Poczucie winy, pragnienie miłości.
5 II
Wczoraj telefon od Wandy Żółkiewskiej. W sprawie mieszkania
będzie musiała pójść do Kempy (czy Kępy?). Powiedziałem: - No,
to on mnie lubi. Odrzekła: "Będzie musiał mnie polubić. A poza
tem mamy pasztet...
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- Wiem. Ja też podpisałem.
Tego chyba nie dosłyszała, bo mówiła potem o organizatorach
"oni". Powtórzyłem: - Ja też podpisałem. - Przeszła na "wy" "jak chcecie" etc. Ona chce tę sprawę przenieść na walne
zebranie sprawozdawcze, które ma się odbyć za miesiąc
najwcześniej. Powiedziałem: - Jedyną postawą rozsądną i godną
jest przyłączyć się do tej inicjatywy. - Na to się żachnęła: A kto ją chce stopować? Widzi pan kogoś w zarządzie, kto by to
chciał robić?
Ja myślę, że ona to będzie robić razem z Bystrzycką.
Zaraz jadę na proces Szpotańskiego.
*
Gabriel (płacze)
Gabrysia: Nie płacz, ojcze. Przyjdzie dzień kiedy twoje plany
znajdą uznanie, a my wszyscy jeszcze dzięki tobie będziemy żyli
w wielkim dodatku.
Gabryś: I dumni z ciebie będziemy.
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Gabriela: Nie płacz, zrobię ci bigosu.
Gabriel: (ryczy rozpaczliwie)
Gabryś: Tatusiu, nie płacz, bo dostaniesz konwulsji. My i tak
wiemy, że twoje plany są genialne, a oni - cóż oni - tym gorzej
dla nich, że nie chcą przyznać tobie racji.
Gabriel (ryczy) Ale przecież...
Gabriela: Cicho, cichutko.
Gabrysia: Tatusiu, nic nie mów.
Gabryś: (krzyczy na niego) Przestań tato, bo cię trzasnę (do
matki) Ja tylko tak mówię, żeby się otrząsnął.
Gabriel: (uspokaja się nagle, wstaje i oświadcza) Ale przecież
ja nie mam żadnych planów!
Rodzina podnosi straszny wrzask:
Gabryś: Nie mów głupstw!
Gabrysia: Nie wolno ci tak mówić!
Gabriela: Ten brak wiary w siebie!
Gabryś: Wiecznie ta mistyfikacja!
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Gabryś: Żeby tylko podkopać w nas resztki wiary.
Gabryś: Znam mitomanów - megalomanów. Ty jesteś - na odwrót tylko jak to powiedzieć?
6/II
Widać, że pomysł z tym "jakimś" domem i jakimś właścicielem nie
jest dobry. Jest nawet niedorzeczny. Trzeba to jednak wszystko
rozegrać w klimacie pełnej normalności. To musi być prawdziwy
dom i prawdziwy właściciel.
Np. kiedy Ewaryst wali w ścianę: zjawia się Walery i wyjaśnia,
że mieszka obok zupełnie bezprawnie, ponieważ nie ma dokąd
iść...
Albo jeszcze inaczej: Parobek (administrator) powinien chyba
jednak wprowadzić, czy przyjąć Ewarysta. Rzecz się powinna
odbyć tak, jakbym ja z Kazią kupował np. dom od p. Dembińskiej.
P. Dembińska opowiedziałaby mi naprzód dzieje swego
nieszczęśliwego kupna, następnie dzieje śmierci męża, następnie
615

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

swoje dzieje podczas okupacji i straconą szansę pozostania w
Szwecji, i tak by mnie omotała, że już stałbym się właścicielem
domu, zanim by się okazało, że pani D. wcale całością jego nie
dysponuje.
19 III
(uwaga po lewej stronie zeszytu:)
Opis pokoju i mieszkania.
Lokatorzy
Dziewczyna przychodząca do jednego z nich.
Przychodziła, przychodziła i zniknęła.
Czułość Adolfa dla tego chłopca. Jak dla syna.
Wszystko, żeby się dowiedzieć, gdzie ona.
Czujność Marceliny.
Dziewczyna zginęła w Oświęcimiu. Rozpacz Wolfa .
Marcelina rozciąga cenzurę na wszystko, co dotyczy wojny.
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Co wywołało u niego tę reakcję? Widzenie domu to za mało. Może
więzienie na Montelupich?
Teresa nie umarła, tylko wozić już jej nie ma siły. Dogorywa
sobie w tym swoim wózku.
Nie ma sprawy ze zmianą trasy. Owszem, może być: dom jego
przygody. Niemcy raz weszli do tego ich domu, zabrali chłopca,
a ten zostawił im polecenie, żeby dali znać pod wskazany adres.
Adolf poszedł. Była wtedy straszna awantura, bo Marcelina nie
chciała mu pozwolić. Ale poszedł tam. Zobaczył tę dziewczynę.
Ona potem przyszła do nich do domu, aby zawiadomić o jego
śmierci. I zniknęła. Adolf zajął się chłpocem. Sprowadzał jego
prochy, grzebał go, wystawiał pomnik. Marcelina patrzyła na to
ze wzrastającą dezaprobatą. Nie bardzo rozumiała o co tu
naprawdę idzie. Obłożyła tę historię straszliwą cenzurą.
*
1. Meblowanie. Teresa w kącie.
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2. Nadchodzi chłopak. Czegoś chce.
3. Opędzają się przed nim i przed wszystkimi.
4. Jazda z Teresą na cmentarz.
5. Wyjaśnienie.
6. Okupacja domowa.
7. Chłopak aresztowany, Prośba.
8. Wielka przygoda Adolfa.
9. Walka z Adolfem z Marceliną, która nie bardzo wie, o co
chodzi, ale podejrzewa, że on tam był szczęśliwy.
10. Cenzura na wszystko, co dotyczy cmentarza, śmierci,
okupacji, pewnych okolic.
(przekreśl.)
11. Marcelina czuje się coraz bardziej zagrożona.
Boi się śmierci Teresy.
12. Ostatnia jedzie na cmentarz - ucieczka Adolfa. Szczęście
Narceliny.
13. Śmierć Adolfa. Marcelina do Teresy: - Mówię ci, że to miała
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być miłość.
22/III
Wiersze Brylla.
Cykl - na kształt Norwidowskiego Vade mecum.
Ton - drwiny ciężkiej. Ale czego chce naprawdę? Świadomość
prowincjonalna. Kto to jest prowincjusz? Opisać typ
prowincjusza. Jak i czego nienawidzi? Spr. z kundlizmem
Wańkowicza.
Bartoszewski: Warszawski węzeł śmierci.
Szedłem sobie tedy, a czyste sumienie
Szedłem sobie raźno, wiatr włosami igrał, Skowronki śpiewały
pod niebem wysokim.
Spotkanie ze zabójcami.
Zbójecka republika w miasteczku lasem otoczonym.
Opowiadanie naczelnego zbójcy. Złączyli się kiedyś, aby
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wypędzić wroga, ale im potem nie dano władzy, ani pieniędzy,
ani adresów.
O tym jak zbójców próbowałem nawrócić na drogę cnoty.
23/III 1968
Rozdział drugi
w którym autor opowiada o chwili w swym życiu przełomowej.
Dzień był zwyczajny. Drogą szedłem pod nosem nucąc melodyjkę,
której mnie nauczyła niania, gdym jeszcze maciupeńki był. Na
pole sobie poglądałem wiosenną zzielenione runią; pod samym
niebem tryl skowronków jak szkło trącone cicho
dźwięczał. Z radością w sercu i bogaty w to tylko co na sobie
miałemm w węzełku niosąc resztę dóbr, maszerowałem brzegiem
wody - i, jak powiadam, pieśń nuciłem.
Uciekłem z domu; przysiągłem sobie szczęścia szukać z dala od
miasta rodzinnego, w szerokim świecie, aż w stolicy. Młodziutki
620

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

byłem, dziecko prawie; wieśniacy, których spotykałem,
dziwili się wędrowniczkowi i powiedzieli:
- Dokąd panicz? Bez mamy, taty, opiekuna, sam - w tyli świat?
Odpowiedziałem raźno:
- Sam! Mnie opiekunów nie potrzeba, ni rad, ni wsparcia,
ni napomnień. Właśnie dlatego z domu zbiegłem, że mi rygory
narzucano. A ja - choć mały - wolność kocham i właśnie szukać
jej wyruszam z dala od gniazda rodzinnego.
A z jak daleka panicz idzie? - pytali mnie wieśniacy
z pól, prostując grzbiety pochylone nad bruzdą i oczy
osłaniając dłonią przed mglistym blaskiem porannego
słońca, które się skrzyło
- A od Krakowa!
- O, to z dala! A dokąd myśli panicz dojść?
- Myślę Warszawę wpierw odwiedzić, stolicę kraju, władz
siedzibę.
- Warszawę? ). O, paniczu...
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Dziwnie mówili i dziwnie spoglądali za mną, gdy odchodziłem,
chmury pyłu mając u pięt.
- Warszawę? - nazwa ta budziła jakby lęk jakiś czy odrazę. Lecz
na ludowe nie zważając smętki i miny, dalej szedłem,
wciąż nucąc moją pieśń bez słów.
Aż słońce zenit osiągnęło, wiatr rozwiał chmury, zabłysnął
światłem i kolorem - zielenią, złotem i błękitem - kraj. I z
nieba spłynął skwar. Przysiadłem tedy pod topolą, z węzełka
wydobyłem chleb, gomółkę sera, masło w garnuszku, butelkę
mleka, miód w słoiku, na piersiach oraz na bochenku skreśliłem
końcem noża krzyż (tak jak mnie w domu nauczono) i jeść
zacząłem, dość łapczywie, bom przecie zgłodnieć miał
już czas. Wtem - patrzę - od przeciwnej strony, jakby z
Warszawy idzie ktoś. Człowiek wysoki, niezbyt stary,
ale zmęczony, jakby chory, o kulach, w łachmanach dziwnych,
kolorowych, jakby w munduru resztkach zdartych. Na głowie coś
jak gdyby hełm. Spostrzegł mnie, przysiadł i zagadnął, jak to
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podróżny podróżnego: - A skąd i dokąd i dlaczego.
Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, bo nie mam prawie czego kryć.
A na to rzekł: Piękny młodzieńcze, nic dobrego nie
czeka ciebie w tej Warszawie. Właśnie stamtąd wracam. - To
powiedziawszy wsparł o drzewo swój grzbiet strudzony, ułożył
obok kule dwie i pożądliwym okiem zerknął na mleko i bułki.
- Dobry człowieku - rzekłem - pijcie i zjedzcie ze mną, co Bóg
dał i co zdołałem z domu zabrać na długą drogę.
Łyknął i pojadł, potem rzekł:
- Tom się pokrzepił, Bóg wam zapłać, pozwolicie, fajkę niech
nabiję.
Sięgnął do worka i rozsupłał splątane mocno, konopiane
sznurki. A gdy już otworzył wora brzuch, krzyknąłem
głośno:
- Ach!
Bo (skreśl.) mnie uderzył złota blask.
Powiedział na to:
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- Cóż dziwnego? Wszak trza ratować, co się da.
I wór umieścił na kolanach i obie ręce w środek wraził, posapał
trochę, przemieszał, aż w końcu ujął i wydobył ten przedmiot
krągły, ciężki, zdobny, który najszczerszym złotem i kamieniami
najdroższymi, w słońcu majowym jakby pożar, jakby eksplozja
nagła, błyszczał.
- Korona! - zakrzyknąłem w głos.
- Właśnie - potwierdził - piękna sztuka. I na trawie położył
promienijący krąg.
- Korona królów?
- Ano.
- Polskich!
- Jakichby innych?
- A skądże ją pan masz?
- Zapytaj dziecko, jak uniosłem z Warszawy cały grzbiet, a nie
koronę, bo tę wynieść mógł każdy, byle chmyt.
- Więc powiedz pan.
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- Toż mówię. Niech tylko fajkę sobie znajdę.
Znalazł, zapalił i powiedział:
- To było tak.
24 III
- Służyłem w grenadierach gwardii - przy zamku my trzymali
straż. W randze wachmistrza. Króla codziennie widziałem, nieraz
tak blisko, jak ciebie teraz - po prostu twarzą w twarz.
Łaskawie z nami gadał, guldena czasem dał - czasami order albo
wieś... Służba nie ciężka, choć się nudziło tak czasem
godzinami w bramie na placu stać i pilnować, by nie wślizgnął
się do zamku natręt lub szpieg lub handlarz Żyd. Albo nad
Wisłą, gdzie zachodni wicher dmie od wody i od tych
,
co się ciągną z drugiego brzegu, hen, za Psków wytrzeszczać oczy w ciemność i uchem łowić każdy szmer, by nie
wlazł tędy nieproszony dla państwa niebezpieczny gość.
A woda pluszcze, wicher gra, krzyknie gdzieś w
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szuwarach nocny ptak - strach , strach, paniczu - niejeden
życiem taką wartę zapłacił nocną - i znajdowali go rankiem z
sztyletem wbitym pod łopatkę, a wroga ślad gubił się gdzieś w
podziemiach zamku, w jakichś piwnicach nieodkrytych i w
labiryntach nieskończonych, gdzie znaki świecy
smolone na suficie prowadzą tych, co mają klucz - a
dokąd, po co - Bóg to wie - i ten, co szpiegi nam nasyła. To,
taka służba grenadierska...
(Tu dymu duży kłąb wypuścił z ust i zniknął za nim na parę
chwil. Ja zakaszlałem; a gdy opadł dym - on ciągnął dalej.)
- A kiedy na wieś jechał król my przodkiem szli drogę
oczyścić z fur i bryk, ze świń, co w błocie się taplają, z
kalek żebrzących na rozstajach, z pijaków w rowach, dziwek, no
i z wszelkiego tałatajstwa. Bo król powininien czysto mieć.
Bo prawdy, król nie musi znać Bo rządzić
trzeba ideałem kraju, nie krajem takim, jaki jest.
Władca powinien obraz kraju stwarzać swą myślą - (skreśl.)
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upraszczać winien i w schematy i w ogólniki, to układać, co
dla nas wszystkich, dla hołoty jest kupą najróżniejszych
świństw - czyli szczegółów.
(po lewej stronie:)
Bo władza to jest miłość własna doprowadzona do szleństwa.
Królowie to są ludzie chorzy - a my, co służbę przy
nich mamy, jak pielęgniarze (skreśl.) strzec musimy
zgodności między tym, co roją ich głowy chore, a tym co oko
dojrzeć może.
(wstawka u góry strony) Bo gdy idee z doświadczeniem skłócą się
nagle - król upada a wtedy - strzeż nas
Bóg.
Więc póki czas niech czuwa straż, by
szczegół ponad całość nie wzrósł. Bo
(po lewej stronie:) A gdy wylezie tłum na drogę , (skreśl.) by
coś tam krzyczeć - tłum pognany kolbą i pałą i
627

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

bagnetem, bo tłum powinien z dala stać. A jeśli gdzieś tam most
złamany albo broń Boże nocleg zły - powiesić
wójta lub karczmarze, by pastuch padł.
(po prawej stronie:) Bo szczegół - co to
jest? - gówno na drodze - sprzątnąć mi to! - lub w rowie padło
psie. Złamana deska na kałuży, w kałuży
ceber, na i but. Na to położyć
słomy - gdy nie ma - z
dachu każę zdjąć. Złotym powozem król przyjedzie, ani
się rozkołysze wóz. A grenadierzy przodem lecą - tu parkan
zburzą, gdy dziurawy, chałupę puszczą z dymem
jeśli nieładna, powieszą wójta lub karczmarza,
by postrach padł. Trzeba się trochę króla bać.
- Co na to król?
- Pan Najjaśniejszy? O, dobry pan! On nie bardzo o to stał.
Teatry lubił i poezje, muzyki słuchać - w parku, albo
nocami w wista grać. I myśleć lubił głośno. Szedł i
628

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

stawał, za guzik łapał grenadiera, i mówił, niby do niego, a
naprawdę do siebie - znaczy się z duszą własną gadał, albo z
kim innym - z kim to nie wiem? (skreśl.) - nie wiem za kogo
brał mnie w takich chwilach - ja tylko głuchy,
nieruchomy stałem - jak pień. Mówił król:
- Ma być ten kraj, czy nie być wcale - oto już kwestia.
Rozdział III
Co dalej mówił król.
25/III
(skreśl.)
- Jest kto szczęśliwy w moim państwie? Owszem! Szczęśliwe
dziewczę, które czeka na swego chłopca pod jaworem. Szczęsliwy
rolnik, który prace skończywszy w polu, do domu powraca na
spoczynek. Szczęśliwy budowniczy, który na szczycie domu wiechy
zatknął i patrzy z dala na kształt, który z umysłu jego
wyniknąwszy na ziemi stanął w trzech wymiarach, złocąc się
629

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

drzewem ociosany czerwieniąc cegłą. Oto i
szczęście. Szczęścia mnóstwo. Szczęście poety, co rym znalazł,
żeglarza, (skreśl.) co na morze wyszedł i pierwsze złapał
uderzenie wiatru od rufy ... Szczęście - ach,
multum szczęść. Lecz gdzie jest tego szczęścia summa, czy jest
możliwa, czy się zdarza,
(po lewej stronie:) i patrzy na ten kształt, co z
jego wyobraźni wzięty, na ziemi stanął w trzech wymiarach, i
tak ma stać.
(po prawej stronie:) co się to znaczy, gdy dziejopis
powiada, że szczęśliwy kraj był, kiedy panowanie
sprawował nad nim ten czy ów - król, szczęśliwy król, czy
rządny król... Szczęsliwy, mówią, naród, szczęsliwy wiek.
Powiedz mi (guzik mi szarpał i ukręcał nam Miłościwy Pan, a ja
milczałem, ja ten pień - to powiedziawszy w pień (skreśl.)
topoli ciemnym powojem obrośnięty uderzył
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z pasją kańcem kuli) - powiedz mi - krzyczał pan - jest gdzie w
świecie zbiorowe szczęście? I byłże - w dziejach król
takie szczęście stwarzać zdolny - to bajki, bajki...
I Pan odchodził głową trzęsąc - aż się z peruki puder sypał na
szafirowy frak. Ogród obszedł człowiek od strachu i
przejęcia odpoczął trochę, ale za kilka chwil, znów szemrze
żwir pod kaleką stopą, grenadier znów powieki ściska, znów
zapach jakiś, jakby kwiatów, zapach kobiety - nieprzyzwoity wionie mi w nas, i słyszę znów znajomy głos (skreśl.) z
przejęcia albo złości drżący:
- Bo oni wszystkim przeszkadzają i wzajem sobie. (skreśl.) Cóż
to za naród, który otwarcie w swoją istność wątpi, i ze
zwątpienia wyprowadza społeczną myśl. Jestem, nie
jestem? Będę? Zginę? Tu nigdy nie ma racji dwóch,
lecz jedna drugą musi zgnieść tą straszną groźbą, że do zguby do zguby pełnej, ostatecznej prowadzi kraj. Sami
mesjasze, sami zbawcy! I inni, którym przegrać przyszło: ci są
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zbrodniarze, czy grabarze...
I ruszał znowu w koło klombu, a ja gdy tylko
Najaśniejsze plecy od trosk ciężaru pochylone, z
harcapem na nie spadającym, za żywopłotem precz
znikały, z ramienia na ramię przerzucałem giwer
gorący od spotniałych zemdlonych rąk. I znowu szmer i obłok duszny i
głos
jak gdyby łzą stłumiony:
(po lewej stronie:) Bodaj go kaci... Przecież jest! Istnieje
przecie to co wątpi i będzie to, co dzisiaj jest
Odnową niech się zajmą tego co stare, naprawą zła - (skreśl.)
niechaj nad formą dyskutują, bo forma jest tyle, ile głów.
Niechaj pracują wszystkie głowy, niechaj się łączą
przeciwieństwa, niechaj się nastanie myśli ruch... Ale tam!
- Kto ja jestem? Ja także miałem
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program zbawczy. Myślałem przywileje znieść, myślałem
fabryk nabudować, by lud zarobił, by się podniósł z chłopskiego
stanu w miasto wszedł i stworzył robotniczą klasę na
wzór Europy; chciałem otworzyć tysiąc szkół;
chciałem, by gospodarzem kraju został oświecony lud. Chciałem
sojusze...
(Tu się spostrzegł, że do żołnierza głośno gada. Pacnął się w
usta i powiedział: - Ale co ty z tego wiesz. I odszedł, ręce
założywszy na grzbiet i poły fraka w dłoniach zmiął). Za chwilę
znów przede mną stał:
(po lewej stronie:) - Co prawda, cena była droga... Musiałem
ustępować z miast sercu najdroższych oddawać ziemie,
rejterować, poświęcać ludzi zacnych, dzielnych obelgę ścierać nieraz z czoła i kłamać, kłamać... Podwijać
ogon, nisko węszyć - o, tak, tak... (skreśl.) By tylko
z zewnątrz spokój mieć, by nam sąsiedzi nie grozili... Bo my
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wadzimy wszystkim w koło, bośmy tu niepotrzebni są w tym
miejscu świata niewygodnym. Chciałem...
- To powiadają, że przeceniam wewnętrzne
sprawy, kiedy od zewnątrz i od przyjaciół, od wrogów
- od wszystkich zagrożony kraj. To powiadają, że
narodu duszy, że jego pragnień nie rozumiem. Chcę powiadają - by pracował i by mnie zawierzył przyszłość swoją,
chcę - powiadają - wyłącznym być wyrazicielem jego ambicji. i
mitów; że duszy jego zapragnąłem, że sobie władzę
uzurpuję nad jego myślą - tak mi mówią; i powiadają: złóż
koronę. Do rpubliki dojrzał naród. Do Karty Praw,
i do ustroju opartego na głosowaniach, do rządu
reprezentacyjnego, do opinii: Złóż koronę! - To mówiąc w pierś
moją, dwoma pasami owiązaną, grzmocił jak w bęben.
(po lewej stronie:) Chcę sam za niego mówić, myśleć...
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Ani drgnąłem. A on szyderstwem uniesiony
wykonał taki ruch rękoma, jakby zdejmował z głowy coś jakąś obręcz metalową, i z twarzy wykrzywionej
sztucznie, ni to uśmiechem, ni to płaczem złożył mi to-to
niewidzialne u stóp.
A gdy to zrobił spojrzał na mnie. Zobaczył w moim oku łzę.
- A toś ty żywy - krzyknął gniewnie słuchasz i
płaczesz! Ja myślałem, że do wypchanej kukły gadam. Bądź zdrów
i milcz.
Tu się grenadier zaśmiał cicho, i urwał. Dałem mu bułkę
z mlekiem, bo strasznie schrypł. Popił i otarł wąs. I
rzekł: - Nazajutrz, do karczmy naszej, gdzie spaliśmy po
służbie naszej, cywile przyszli dwaj - w nowych frakach i
cylindrach także nowych. O, ja ich znam. Pytają: - który to
wczoraj w samo południe służbę w ogrodach pełnił. Wskazał mnie
wachmistrz. - Pójdziecie za mną, giwer zostawcie - Pasy
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zdarli... Przed bramą czekał wóz zakryty...
Znienacka, z tyłu dali w łeb. Ocknąłem się na słomie, w forcie.
Taki to - he, he - powiernika królów, niepewny, mości
dobrodzieju, oj, niepewny los...
- A co dalej było? - płonąłem cały z ciekawości. - Jeszcze do
tego doszło, żeś się na wolności wynalazł pan z koroną
w worku? Niezwykłe były twoje losy - opowiedz!
- Chętnie opowiem - rzekł grenadier i znów pociągnął mleka łyk.
(po lewej stronie:) Z "Pamiętnika Soplicy"
Kowal gwoli kuje lemiesz czy podkowę, ale naród nie jest sztabą
martwą w ręku tego co mu przewodniczy, choć on prowadzi
podwładnych, przecię nie robi się z nimi, tylko to, co daje się
robić, bez wątpienia włada nimi, a jednak sam niewidocznie
ulega ich woli.
Rozdział piąty
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Aż naraz burza na nas spadła. Piorun, ulewa, i znów
piorun - wicher straszliwy. Bywają w maju takie burze, a to był
właśnie maj. A jaka ciemność! - noc po prostu.
- Gdzie jesteś, panie grenadierze - łkałem żałośnie,
tuląc się do szorstkiego pnia topoli. Anim pomyślał,
że pioruny szukają właśnie drzew; biły dokoła w ogniu
stały topole wszystkie, jakby smolne szczapy
płonęły od korzeni aż po sam szczyt. Tylko ta jedna ocalała,
z dzieckiem płaczącym u jej stóp.
- Hop, hop, panie grenadierze - wołałem w ciemność,
przekrzykując piorunów ryk oraz trzeszczenie drzew płonących.
Z godzinę dobrą tak to trwało, a może dwie. Ucichły moce
rozpętane, aleję ognia zgasił deszcz, chmura się odsunęła
dalej, aż za widnokrąg (jeszcze tam długo tuż nad ziemią
widniał czarny pas, i nauczał grzmot). Patrzę
sokoła: zniknął węzełek, zniknął chłop ze swoim workiem i
koroną. A rowek, nad którego brzegiem
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słuchałem opowieści, brunatna rzeka rwie. Czyżby do wody wpadł
grenadier, a z nim korona i mój sak? Cóż za nieszczęście!
Zapłakałem: - Biedny ja biedny! Jakże ja teraz dalej
powędruję, kiedy ani zapasów żywności nie mam, ani zmiany
bielizny, a to co mam na sobie doszczętnie przemokło.
Trzewiki całkiem rozlazły się w wodzie i nie dziwota, bo by z
żelaza być musiały, by taką nawałnicę znieść. A choćbym nawet
miał trzewiki całe i ubranko suche i węzełek mój zachował, też
iść bym nie mógł, bo mnie od drogi rzeka dzieli, to znaczy
widzę rwące rowem - ani przeskoczyć! - droga zaś
rozmiękła - po kostki chyba wpadnę w błoto, gdy tylko wstanę.
Słońce zaświeciło, przygrzało nawet trochę, a ja wciąż
płakałem:
po lewej stronie:
Demok. soc.
Antynomie:
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opinia = autorytet
jakie poglądy są wrogie socjalizmowi
(poniżej)
Scenki:
optym.: druk z Tow. L. z odpowiedzią w stylu:
pod niewinnie brzmiącymi zdaniami kryje się antysocjalistyczna treść,
która znalazła wyraz w przemówieniach KiJ., Jasienicy etc.
1) Może się wtedy wydać, że ja odcinam się od tych przemówień,
że próbuję wybielić się jako autor rezolucji - a w dodatku
będzie to próba nieudała, bo mnie i tak skopią.
2) Okaże się, że ta rewolucja jest skierowana do władz PRL,
że jest dokumentem dobrej woli, naiwnej wiary w możliwość
współpracy i przekonania mułki. Próba taka podjęta w
warunkach absolutnego, nieprzytomnego terroru, może wydać się
żałosna.
Wszystkie inne skutki będą gorsze:
a) przemilczenie
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b) odesłanie z chamskim listem
- Zniknięcie mojego nowego przyjaciela napełniło mnie smutkiem
i bojaźnią. Jeszcze nigdy niczyjej śmierci nie przeżyłem, bo
choć sierota, rodziców wcale nie pamiętam, a dziadek, u którego
wychowywałem się, zdrów jest i czerstwy - takim go przynajmniej
zostawiłem, z domu zmykając. Nie sposób opisać zatem wstrząsu,
jaki na mnie sprawiło to nagłe i smutne zdarzenie. Był człowiek
i oto nie ma go. Dodam, że jego opowiadanie poruszyło mnie do
głębi, a tajemnica ucieczki jego oraz drogocennego - ba!
świętego - przedmiotu, który z sobą niósł, pobudziło moją
ciekawość do tego stopnia, że nie spoczne, póki nie dowiem się
jakie wydarzenia zaszły w tej dalekiej Warszawie od chwili jego
uwięzienia do mętnej ze mną rozmowy. A wreszcie: gdzie ta
korona?
Tak płacąc i medytując, męczyłem się jednocześnie na
słońcu, które dobrała się w końcu do mnie ostro
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i zanim zapadł zmierzch, wysuszyło mnie na dobre. Jeszcze
twardawe były moje szelki i czułem ich wilgotny, śliski i
szorstki zarazem dotyk na ciele, ale już nie drżałem tak z
zimna jak zaraz po ulewie.
Podeschło też błoto na drodze, i woda w rowie też zaczęła
opadać. Patrzyłem ciekawie na jej burą, wciąż jeszcze zbełtaną
i ruchliwą powierzchnię, czy też nie pokażą się gdzie zwłoki
grenadiera, albo czy gdzie nie błyśnie nagle kwiatami lilii,
zwieńczona złota obręcz. Ani śladu!
(po lewej stronie)
Albo inaczej:
ledwo otworzył usta, aby opowiadać - nadjechali kozacy. Dwaj
przyjaciele rzucili się do ucieczki. Z drugiej strony pokazali
się Prusacy, a z trzeciej Austriacy. Otoczyli biednego
grenadiera - ten bronił się jak lew, aż w końcu uległ przemocy.
Dziecię z koroną w worku zbiegło.
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(cd. z lewej strony)
Zbiegł. Trafił do Cyganów, którzy mu opowiedzieli legendę o
porwanym (czy oddanym Cyganom na wychowanie
Jagiellonie. Dziecko kojarzy sobie tę historię z aluzjami
domowymi i rozumie, że ono właśnie jest potomkiem
ostatniego z Jagiellonów. Oznajmia to Cyganom...
Na to oni: że dziecko to miało koronę... Otóż ma! Straszna
awantura, dziecko musi uchodzić.
- Nic, tylko piorun w niego trzasł, zwęglił go na nic, a złoto
stopił - rzekłem i pokiwałem głową. I przekroczywszy rów,
którego samym dnem płynęła struga, począłem ostrożnie stąpać
zamuloną drogą. Boso kroczyłem trzewiki w rękach niosąc.
Jakże straszliwy widok przedstawiał spustoszony kraj.
A tu kraj w ogniu. Chłopi buntują się. <tu tekst zakreślony>
Ono staje na ich czele, idzie Warszawę zdobyć.
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Nie! Chłopi idą Warszawę zdobyć - a ono lezie za nimi jako
"parobczak" kryjąc koronę. Właśnie mogłoby to zrobić,
ale kryje się z tym - i dlaczego?
Powstanie warszawskie. Komendant rosyjski tłumaczy chłopom, że
"panowie" tam obwarowali się przed ludem.
Rozdział piąty
Odwrót
Już, już chciał mówić, gdy - wtem! - zbladł. Przez krótką
chwilę nasłuchiwał, obracał głową w lewo, w prawo, jakby ją
lepiej chciał ustawić względem dźwiękowych fal. Otworzył usta,
nozdrza rozdął - wszystkimi, zda się, otworami chłonął niedobrą
wieść, co zmysłów jego wyostrzonych doszła z daleka.
.
na ziemię padł i rozgarnąwszy świeżą ruń, ucho do nagiej
gleby przytknął. A potem wstał i rzekł:
- Jadą tu. W sto dwadzieścia koni. Husarzy ciężko zbrojni.
Prowadzą także działo lekkie, kaliber taki to a taki - (tu w
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milimetrach podał wymiar lufy, lecz mi ten szczegół wypadł z
głowy).
- Co robić, panie! - wykrzyknąłem ze strachu
.
Odrzekł mi krótko:
- Wiać! Potrzymaj worek.
Rozwarłszy gębę brezentową, czekałem, aż w nią wpadadnie
królewski skarb. Grenadier rzucił wór na ramię,
wsparty na kulach zręcznie stanął (bo był bez nóg), ja
tymczasem zapakowałem szybko mój węzełek i wyruszyliśmy z
powrotem, jakby na Kraków.
- Ja, panie, do domu wracać nie chcę. Mnie tam obiją.
- Cicho bądź - ofuknął mnie beznogi wiarus - tam cię obiją, tu
cię ubiją, musi się trzecie wyjście znaleźć.
Słońce już zeszło z nieba szczytu, promieniste strzały
przeszyły topolowy gąszcz i wzbijał się z drogi pył złocisty.
Uciekają przed jakimiś dragonami - stają, bo z południa, już od
Krakowa nadbiegają husarzy... też z armatą. Więc ruszają
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ku laskowi, ale i stamtąd wali piechota, też z armatami.
Grenadier decyduje się przyjąć bitwę. Skrzykuje chłopów i
decyduje się użyć mnie jako symbolu. Przedstawia mnie jako
królewicza. Chłopy zachwycone. Pobijają trzy armie na
głowę. Grenadier ucieka dalej, bo myśli granicę przejść, koronę
sprzedać i założyć sobie interes, może w Czechach. Opowiada mi
wtedy nowy dalszy ciąg historii: jak go trzymano w więzieniach,
jak rewolucjoniści doszli w mieście do władzy, jak go
chcieli nająć do zabójstwa króla. A on zakradł się jak
kazali. ale tylko koronę zdołał ukraść. Raban zrobił się
straszny - wojna domowa, której wynik on nie wie, jaki jest, bo
z W-wy zdołał zbiec - tyle że nogi stracił obie przy wybuchu
prochów w arsenale.
Idą, idą, a tu kraj w ogniu. Lud się burzy i rząda prawowitego
krókewicza. Wtedy grenadier decyduje się objąć władzę. Siedział
w więzieniu z rozmaitymi spiskowcami i nauczył się od nich
wszystkiego. Ludowi umknąć nie zdołamy,
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ale lud możemy wytracić!
Dochodzi do decydującej bitwy z trzema armiami najeźdźczymi.
Chłopstwo w szale. Aż tu wchodzą parlamentaryści. Proponują
układy, albowiem w Warszawie broni się stronnictwo reform:
literaci, studenci etc. Ci, którzy wolność chcą zabrać.
Cyniczny mój grenadier godzi się na wszystko. Chłopstwo wierzy.
Generałowie rozdają wódkę i złoto, mnie wsadzają koronę na
głowę.
Zdobywamy miasto - straszna rzeź.
Mnie uprowadzają do więzienia i wsadzają do celi razem ze
zdetronizowanym królem. W zamieszaniu zdołałem ukryć koronę.
Grenadier, który został szefem więzienia (czy policji) robi mi
straszne interrogatoria, aby się dowiedzieć. W końcu obaj z
dawnym królem przekupujemy go tą koroną, aby nas tylko uwolnił.
I wędrujemy sobie z powrotem do Krakowa.
Ze szczytu nieba srebrne zeszło słońce i jego strzały wskroś
przeszyły zielony gąszcz, a z drogi wzbił się pył złocisty.
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Myśmy szli co sił. Co raz grenadier klękał z trudem - a raczej
stawał na kikutach nóg, na bok odłożywszy kule, i słuchał co
tam ziemia gada.
- Rajtarią - powiedział - idą. A, skurczybyki. W drogę
chłopcze, a pomóż no mi wstać!
Skośne promienie już przypadły do ziemi, na płask i opadł pył,
i tylko muszki jak zwykle przed zachodem wśród pni tańczyły
i jak iskierki migotały w płomiennym, przygaszonym blasku,
gdyśmy stanęli na rozstajach. Prosto - na Kraków - z tyłu
stolica - w prawo na zachód, lewo - wschód. I dokąd teraz iść.
Wzrok pytający w grenadiera utkwiłem jak pies, co pana pyta,
dlaczego waha się w wyborze drogi. A on, mój wiarus, ziemi
pytał. Długo klęczał, jak muzułmanin oddający cześć swemu Bogu
o zachodzie, aż wstał i głosem drżącym rzekł: - W dwa ognie nas
biorą - bo od Krakowa także idą: dwustu dragonów i haubica.
- Więc dokąd, dokąd, Boże mój! - załkałem - czyż na to z domu
uciekałem przed srogim dziedkiem i ciotkami(sierotą będąc nie
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zaznałem słodyczy rodzicielskich ramion), by teraz zginąć pod
szablami nieprzyjacielskich wojsk? I za co? Za co? Czy dlatego,
żem nakarmił zdrożonego i niechcący stał się powiernikiem
dziwnych jego tajemnic, które to tajemnice (płakałem wciąż)
niejasny jakiś związek mają z historią kraju?
Żegnaj mi, panie grenadierze! Zostawiam pana na rozstajach, a
sam do Krakowa wracam. Już noc zapada, dość wędrówki. Nic po
mnie, widzę, w tej Warszawie. Już wolę baty i wymówki, niż
jakieś bitwy z dragonami.
- Nie tak skoro - odparł kulawy drab. - Jesteś mi bardzo
potrzebny, bo kiedy siądę lub upadnę, to mi trza pomoć wstać.
Kaleką jam od niedawna - jak się nim stałem, powiem, kiedy
będzie potemu czas - jeszczem nie przywykł do kalectwa, więc
trudno mi samemu iść. Kalece z dzieckiem jakoś lżej - jedzenia
trzeba mi uprosić, o nocleg dbać. Zostaniesz ze mną - nie ma
mowy. Idź gdzie każę, a jak nie...
To powiedziawszy, rozchylił obstrzępiony płaszcz z śladem
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wyłogów , i broń ukazał: pałasz do piersi przywiązany oraz
pistolet, który za pasem tkwił.
Znów zapłakałem i ruszyłem tak jak mi kazał - drogą w prawo
przez jakieś wsie; pachniało dymem i oborą, psy ujadały wśród
ogrodzeń, a czasem spojrzał, kto za nami przed słońcem
osłaniając oczy. Za nami zaś dudniła ziemia; nie trzeba było
wytrawnego ucha, aby to dosłyszeć: tętent koni i turkot
ciężkich kół.
A myśmy szli, nie ustając, pośpiesznym marszem poprzez wsie.
- Byle do nocy - mówił mi doświadczony wiarus. - Gdy zmrok
zapadnie, muszą stanąć - dać koniom żreć i ludziom jeść.
- Pewnie, ja dalej iść nie zdolę - płakałem głośno, lecz on na
płacz nic nie zważał, na dwóch kulach chwacko skakał, kijami
mocno waląc w piach.
Aż zaszło słońce; pomiędzy wzgórza tak zapadło, jakby w rulecie
kulka, która toczy się, toczy, aż znajdzie dołek, w którym
znika. Zgęstniał zaraz dym w kominie i zgęstniał
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opar, co snuł się nad łąkami, dotąd polotny, i woda
w strudze płynącej obok naszej drogi zakrzepła czernią w maź
smolistą; co było płynem i przejrzyste stało się gęstą masą
cienia. I tylko światła z okien błysnęły ostro; Świateł
niewiele, bo chłop oszczędza na oliwie.
- Panie żołnierzu - zakwiliłem - mnie czas spać. Ja o
dziewiątej już w łóżeczku umyty, nakarmiony leżę. Na to się
zaśmiał mój grenadier.
- Niech tamci śpią odparł z drwiną - jeszcze im mogę
kołysankę do snu zanucić i do czarnej kolby ukrytej za
pazuchą oraz pałasza rękojeści dotknął przelotnie. - My zaś
nocą szmat drogi odrobimy.
- Lecz dokąd, panie? Dokąd iść pan zamierza.
- Mam plan! Zanim zaświta, my już będziemy na granicy.
Korzystając z przedrannej mgły przekradniemy się na drugą
stronę.
- Do obcych krajów?
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- Tak, mazgaju. Nam z takim skarbem trzeba w świat. Hotelik
myślę kupić w Czechach, bo to spokojny kraj.
- Lecz mnie niesporo tak opuszczać ojczyznę...
- E, tam! Ojczyzna twoja jest jak wrak dziurawy okręt. Wrogi w nią włażą z lewa, z prawa... A ot,
patrz!
I tu jak wryty stanął, a ja stanąłem razem z nim;
znaleźliśmy się na wzniesieniu, za wsią; u naszych stóp
dolinka była, a w niej ogniów mrowie, jak gdyby miasto. I
zapach dymów przyniósł wiatr, i ludzkie krzyki, dudnienie
bębnów, trębacza wrzask.
Rozdział szósty
Na to mój grenadier: - Coś mi się widzi, że już nie w dwa,
ale w trzy ognie nas wzięto - z tyłu i z przodu,
i jak jeszcze.
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- Co zrobimy? - spytałem, zębami szczękając z zimna i
przejęcia.
- Trza będzie bitwę przyjąć - odrzekł i jął szeptem liczyć
ogniska; w ich dalekim świetle oczy jego
błyszczały złowrogo.
- Będzie ich trzystu. To piechota, bo coś nie słychać rżenia
koni.
- Jakże więc bitwę im wydamy, skoro nas tylko dwóch?
- Zaraz nas będzie tutaj więcej. - Jakoż się to stanie? - zapytałem z niewiarą w głosie.
- Posłuchaj, dziecko - rzekł grenadier, ciężko wspierając się
na kulach. Mnie król nieboszczyk...
- Król nie żyje? - wykrzyknąłem.
Pomilczał chwilę, poczem z wolna, jakby przez
nos, odparł:
- Tak sądzę - gdy będzie czas, opowiem, jak to z nami, to
znaczy z królem i ze mną, było naprawdę... I z ożywieniem:
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Otóż król, to znaczy były król...
- Więc król przed zgonem abdykował. Koronę złożył?
A on jak wyżej, czyli również przez nos:
- W pewnem sensie. I o tym także ci opowiem, gdy
tylko głowę swobodniejszą będę miał od trosk.
- Mój grenadierze,
I dalej chciał mi mówić, lecz ja przerwałem wielkim krzykiem:
- Ach, któż nas teraz uratuje. gdy nie ma króla? Czyżby już w
rękach wrogów był cały kraj?
Grenadier na to rzucił poważnie:
- Posłuchaj dziecko, co mi powiedział król, gdy jeszcze
wierną gwardię miał, a w gwardii mnie. Stanął przede mną,
guzik chwycił i rzekł: - Myślisz, mój chłopcze, że sam jestem
i myślisz sobie, co wart król, gdy go opuści rząd, parlament,
policja, wojsko, gdy generały rzucają w niego błotem, gdy
każdy z jego wiernych sług szuka już pana mocniejszego i
tylko patrzy, co tu dla siebie skraść. I ty już może patrzysz
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na mnie jakby na trupa i myślisz sobie, co by tu z niego
zdjąć: łańcuch, zegarek czy trzewiki, a może złoty ząb. A
myślisz może, że ta Polska, której króluje żywy trup jest
takim grobem wpół otwartym i że wystarczy leźć do środka, by
spośród prochu i zgnilizny wygrzebać klejnot wart pieniędzy...
Tu mu się złamał głos. Guzik mi urwał i poleciał... A gdy
okrążył klomb, powiedział tak:
- Nie wiem, czy ty jesteś żywy, czy stojąc śpisz, czy
słuchasz moich słów, a jeśli słuchasz, czy rozumiesz, gdy
rozumiesz, czy potrafisz je zapamiętać. Ja nic nie wiem, jaki
jest twój mózg. Mówię, bo mówić muszę, bo już uciekli wszyscy
co z urzędu mieli mnie słuchać i to co mówię i
zapamiętać: moi kanclerze i pisarze, i humaniści, i
stratedzy, mój kamerdyner i mój ksiądz. Słuchaj więc: nie
jestem sam, lecz lekko słaby. Bo w polityce, jak w miłości,
tylko ten samotny, komu brakuje wiary w siebie - i tej
próżności, która pozwala powiedzieć do drugiego
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człeka: ze mną bądź! Zawierz mi i we mnie szukaj protektora.
Stronników pełne miasto; stronników pełen kraj.
Pełen ładunków obojętnych ten prąd, który społeczeństwo
tworzy. A chcesz ich mieć - to będziesz miał ty tylko musisz umieć chcieć... - I odszedł,
ale zaraz stanął i z daleka wrzasnął: Ja mogę
lud, gdy zechcę, zbudzić, kiedy mu zniszczę dom. I uliczników
poprowadzę na barykady, jeśli im prawa przyobiecam, a
dzieciom ich otworzę drogę do szkół i oficerskich szarż. Ja
wojsko całe skrzyknę, jeśli mu szansę dam walki i
Ja wszystkich będę miał za sobą. gdy tylko słów
użyję trafnych. Bo słowo to jest siłą większą od praw,
Kartaczy i pieniędzy.
- Cóż z tego - powiedziałem, gdy grenadier skończył. Na
pagórkach dalekich, z których żeśmy zeszli w okolicę, gdzie
wioski nad rzeczką w sen zapadały, światła gasnąc,
na pagórkach za nami ogniska zabłysły. Naraz
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dragony i huzarzy tam stanęły obozem. I ognie trzech obozów
złączyły się na niebie łuną złoto-krwawą. A nad rzeką bystrą,
która wciąż biegła swym korytem, połyskując w blasku łuny jak
brokat złotem przetykany, spały obie.
- Co nam z tego wszystkiego, co panu król powiedział?
- To powiedział, że i nam trzeba wciąż potęgi słów.
Stronników zdobyć.
- Jak?
- Przemową!
- Śpią przecież!
- O, nie wszyscy. Posłuchaj.
A rzeczywiście: w nocnej ciszy, bliżej od dalekiego gwaru
obozów wojskowych, grały gdzieś skrzypki i basetla, bębenek
warczał z dzwoneczkami, i gdzieś w pobliżu zaśpiewano wesołym
chórem:
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Hop, dziś-dziś trala-la-la
Hop, dziś-dziś trala-la-la
Hop, dziś, dziś - hu-ha!
Rozdział ósmy
W karczmie
chłopy - rozmowa o plonach i łojczyźnie - grenadier sprytnie
się wmieszał i agituje. Wódka się leje, skrzypki grają.
Chłopy wpadają w mistyczny nastrój, gotowe na wszystko. Gdy
im grenadier przedstawia "jasnego królewicza" entuzjazm ich
osiąga szczyty i podpalają kadzie z wódką, a następnie domy,
przekuwają kosy i ruszają do ataku. Ledwo ich grenadier
powstrzymuje. Jasny królewicz na koniu. Dragoni, huzarzy i
woltyżery pierzchają. Chłopy idą ku Krakowowi.
Po drodze grenadier zmierza po prostu zwiać. Lecz ja wtedy
obejmuję nad nim władzęi i poczynam nim rządzić. Podchodzimy
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pod Kraków - lecz tam - niespodzianka: bramy zamknięte.
Miasto ogłosiło niepodległość. Na czele miasta
stanął profesor (Estreicher? Wyka?). Spotkanie w
Krzeszowicach. Rozmowy. Nic się nie da zrobić. Profesor odsyła
mnie do Warszawy. Smutny marsz przez Polskę.
Warszawa też w ogniu. Tam znów władzę objęli adwokaci.
Szczekacze kawiarniani. W imię postępu, demokracji i takich
różnych bzdur. Więc ja z moimi dzieciakami...
(po lewej stronie:)
(bo tak ma być w końcu Krucjata dzieci z chamem, który
im przewodzi).
Rozdział ósmy
W karczmie
- Podejdźmy bliżej - rzekł grenadier.
W karczmie płonęły wszystkie okna, na oścież otwarte; w oknach
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skaczące cienie, a pod oknami kupki głów. Z
szerokich drzwi raz w raz ktoś wylatywał, jakby kopnięty czy
zamroczony i w ciemność wpadał, jakby w wodę; pocharczał
trochę, potem znikał.
- Wejdźmy sobie - żołnierz rzekł.
Uf, jaki zaduch! - śledzi, piwa oraz spoconych ludzkich ciał,
jakby w obłoku karczma stała i takeśmy w ten obłok weszli,
jak w dym.
I wyszedł karczmarz - Żyd.
- Panowie sobie życzą? - spytał poważnie brodę głaszcząc.
- Wódki i piwa, dzwonko śledzia i towarzystwa do rozmowy oświadczył drab.
- Panowie gotowizną płacą?
- A jakże, panoczku - odrzekł i szablą brzęknął inwalida.
- Aj, aj - powiedział po swojemu gospodarz karczmy, wiedzący
dobrze co to siła i co to taki żołnierz może.
Ucichło w izbie, gdyśmy weszli, bo to para w samej rzeczy
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dziwna: beznogi żołnierz - dziecko z nim. A ja - tu dodać
trzeba - nie wyglądałem jeszcze wtedy na żebraczynę; trefione
włoski, biała cera, obute nóżki, szatki barwne mówiły o mym
ułożeniu, o dobrym domu. Z uwagą zatem wzrok
wlepili we mnie i w niego kmiecie siedzący za stołem,
wybałuszając błękitne oczy spod płowych oraz siwych grzyw.
Zamilkła muzyka, tańczące pary przystanęły.
- Pochwalony - powiedział żołnierz.
- Na wieki! - chórem odkrzyknęli, uradowani ludzkim słowem. A
zaraz starszy jakiś chłop z szopą siwą na głowie, a wąsaty,
zapytał śmiało:
- A skąd prowadzi panów Bóg.
Pomilczał żołnierz; po chwili rzekł:
- Dajcie nam usiąść dobrzy ludzie.
- Siadajcie! - rzekł najstarszy z nich i miejsca zrobił tylko
tyle, aby kaleka siadł. Ja czekam skromnie wiedząc przecie,
że dziecko stoi, kiedy dla niego miejsca brak.
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A raz żołnierz krok postąpiwszy w moją stronę, skłonił się
nisko i powiedział:
- Oto jest miejsce, siądźcie panie.
Wtedy przez izbę przeszedł szmer, a tak bardzo się zdumiałem,
żem siadł. Siedzę i milczę, słucham, patrzę. A w izbie - jak
powiadam - cisza. W tej ciszy spytał chłop najstarszy:
- Skąd Bóg prowadzi?
A na to mój beznogi frant:
- Najpierw nam dajcie jeść i pić, bośmy zdrożeni.
Przynieśli piwa, kiełbasy, kapusty, schabu oraz jej.
Najstarszy z gości kazał miejsce dla beznogiego znaleźć jakoś
przy stole, gdzie już ja siedziałem. Odmówił chytry drab.
Powiada:
- Mnie nie wolno siedzieć w mojego pana przytomności.
- Ki diabeł? - myślę sobie trwożnie, lecz nie pytając - jem.
- Coś knuje łobuz - myślę dalej i może bym się nawet bał,
gdyby nie głód, wprost wilczy głód. Zmiatałem wszystko, co mi
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dano; on stając jadł (skreślenia) zgrabnie jakoś tak się
podparłszy na swoich kulach, że ręce wolne miał do miski,
łyżki, kufla piwa, do pajdy chleba; a mlaskał przy tym, i
wciąż gadał.
A mówił tak:
- Z samej Warszawy wędrujemy - ja i mój pan. Tam wojna była,
rewolucja i bunt. Wygnano króla...
- Cóż takiego - wykrzyknęli przejęci chłopi - cóż zrobił aż
tak złego król, że go wygnano? Czyż król to fornal, że go
wygnać można ze dworu w świat? I któż jest taki mocny, kto
jest mocniejszy niźli król. Kto tu od króla większy pan?
Powiedz nam, panie kawalerze, byśmy wiedzieli kogo słuchać:
króla czy tego, co go wygnać zdolen na bruk.
Rozdział dziewiąty
Co chłopom rzekł grenadier
- Już dawno w kraju było źle - oj, źle. Kto chciał, ten
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rządził, a po prawdzie nie rządził nikt. Bywało nieraz mówi
król: pójdziecie na wojnę, podbić trzeba sąsiedni kraj,
zabrać mu trochę ziemi, trzód i jeńca trochę wziąć do
ciężkich robót. Pałace złupim i kościoły, bo o ?
trzeba dbać... A przy tym - mówił jescze król - jeśli my jego
nie podbijem, to on (ten, znaczy kraj sąsiedni, który król
wybrał na ofiarę) da nam łupnia za rok lub dwa. Takie jest
prawo polityki: wygrywać trzeba, by nie przegrać. Więc ludzi
trzeba zbierać, pieniędzy trzeba, armat, koni no i koncepcji
- planów, marszy... Podatki niech bogaci płacą, a biedni niech
się służyć zgłoszą - zarobią sobie przy rabunku no i
zaszczytów trochę zbiorą, za co ich błogosławić będą dzieci i
wnuki i prawnuki. Wojna dla kraju - mówił król - jeśli
niedługa i gdy się za granicą toczy, gdy własnych siedzib nie
pustoszy, wojna zaczepna, niezbyt krwawa, i gdy zwycięska,
oczywiście, wojaczka raz na jakiś czas, to całkiem dobre,
zdrowa rzecz. Każdy powinien w swoim życiu choć raz na taką
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wojnę pójść, jeśli jest mężem. - Tak mówił swoim
adiutantom, i sekretarzom, i ministrom. Swoim poetom wiersze
kazał o takiej wojnie zaraz składać, bo nic tak ludu nie
zachęca do zbrojnych czynów jak zgrabny wiersz. A
oni: rozkaz. mówią, królu, to znaczy Najjaśniejszy Panie - bo
tak do króla mówić trzeba. I robić idą, co nakazał, a on na
spacer lub na koncert, albo z paniami porozmawiać, czy
tańczyć nawet, bo tancerz z niego nad tancerze... Widziałem
jak kadryla wodził...
- O wojnie mów pan! - zakrzyknęli chłopi w gorączce. Zrobili wszystko, co im kazał?
Żołnierz uśmiechnął się z wyższością.
- Ani się śniło - odrzekł drwiąco. - Jakieś narady zwoływali
albo komisje. Pod głosowanie poddawali
królewskie słowa i rezolucje uchwalali, i memoriały spisywali
o stanie państwa. Kraj - powiadali - nie wydoli, bo tam
jakiejś równowagi, czyli bilansu brak. Pieniądza wartość na
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łeb spada, maleje zaraz siła kupna, inflacją
grozi lada dzień. Nasz eksport - mówią - za granicę wziął w
łeb, towarów naszych nie chce nikt... Sondaż opinii
niekorzystny. Niepokój także okazują ambasady obcych państw i
powiadają, że nie poprą żadnych kroków z naszej strony grożą zerwaniem jakichś umów... I niech was nie znam! Cały ten
polityczny kram splunięcia nie wart. A cóż to - państwo to
jest sklep? Czy może folwark? Albo giełda? A któż to jest
król? Urzędnik jaki? Jak król powiedział tak ma być! Bo
państwo na posłuchu stać, tak to jest!
- Tak jest! - wrzasnęli gromko chłopi, pięściami mocno bijąc
w stół.
- I nie ma wojny! Z komisji sprawa poszła w sejm, z sejmu do
gazet, a te gazety krzyk podniosły: nam trzeba
reform, a nie wojen, pługów nie armat, szkoły budować - nie
fortece, w przyjaźni z sąsiadami żyć, a nie wojować.
- Ciarachy, psiekrwie! - wrzasły chłopy.
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- Trzeba wam reform? - zapytał król. - A to pięknie! I
sekretarzy. Pisać mi proszę konstytucję - siadać, słuchać. I
siedli rzędem do pulpitów, a on w tył ręce założywszy
po gabinecie tam i sam chodzi i mówi: artykuł
pierwszy: Państwo.
Państwo się składa z króla, rządu, armii i ludu. Rządzi król,
o zdanie pyta swego ludu. Lud odpowiada tak lub nie. Gdy
"tak" odpowie, rządu rzeczą wykonać wolę króla od jego ludu
potwierdzoną. Gdy "nie" odpowie, król powtórnie o zdanie pyta
- i tak trzy razy. Za trzecim razem armia wkracza, prawo
wojenne król ogłasza i wolę swoją w czyn wprowadza mocą
dekretu.
- Niech żyje król! - zagrzmiał tłum i wódki żadał od
karczmarza.
Atykuł drugi: obywatele. Każdy ma prawo do majątku, do służby
w wojsku i do szkół. A za to musi skarb zasilić podatkiem
kiedy król zażąda, stawić się w pułku na wezwanie, a kiedy
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naukę już zdobędzie, pracować tam, gdzie każe rząd.
- To sprawiedliwe! - wykrzyknęli i wódki tęgo pociągnęli; ten
i ów pod ławę spadł.
Artykuł trzeci: wymiar kar.
Są trzy instytucje:
Pierwsza - policja - druga sąd, a trzecia król. Policja mówi,
kto zawinił, sędziowie orzekają rodzaj i ciężar win, a król
skazuje. Gdy mu się zechce - ułaskawia.
- O, dobry, sprawiedliwy król - jęknęli ci, co jeszcze
trzeźwi na ławach tkwili. Niech żyje nam Konstytucja!
- Niestety - odrzekł drab ponuro. - Nie weszła w życie.
Zmarła na papierową śmierć.
8.2.68.
Sytuacja teatralna musi być "życiowa", t. zn. budzić powinna
natychmiastowe zrozumienie widowni.
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Pomysł "Współlokatorów" (?) musi być sprowadzony do sytuacji, którą
wszyscy znają: wspólnego mieszkania.
I. Ewarysta i Ewelinę wprowadza Administrator (czy pomocnik
Administratora); opisuje im tę przestrzeń, która zresztą jest pusta,
absolutnie pusta.
Przez cały czas objaśnień Administratora Walerciowie i Gabrielowie
wędrują tam i nazad, wykonują najdziwniejsze funkcje domowe. Oni też
czymś są w rodzaju odpadków ze swego domu (jakimiś wynoszonymi
gratami) zapełniają pustą przestrzeń, w której Ewaryst chce tylko postawić
swoją maszynę do pisania.
Po odejściu Administratora Ewaryst i Ewelina zostają chwilę sami i
wtedy Ewaryst usiłuje posiąść Ew., a nawet ją posiada.
I znowu zaczynają się pochody. Walerciowie przechodzą zawsze
razem. Gabrielowie też razem.
Ale mijają się zawsze bardzo sprawnie. Raz tylko następuje zderzenie i
wtedy obie strony ustąpiwszy sobie miejsce uprzejmie, wylewają żale
przed Eweliną i Ewarystem.
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9.II.
Dalszy ciąg sprawy "Dziadów".
Rozmowa z Arturem.
Pomysł oddzielnego pisma z podpisami.
Ja: rezolucja w formie listu do Przewodniczącego Rady Państwa.
Jutro zebranie u Motyki.
Na rozmowę z Motyką:
1. Dwie interpretacje decyzji:
a) administracyjna (demonstracje),
b) ideologiczna (rola ks. Piotra);
ad a) kiedy nastąpiły demonstracje? Wówczas, po rozejściu się pogłosek o
mającym nastąpić zdjęciu "Dziadów", chyba, że "demonstracjami" nazwać
entuzjastyczne przyjęcie przedstawienia przez publiczność, w takim razie
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należy zakazywać wszystkiego co popularne i likwidować wszystko co
wybitne, by zastąpić przeciętnym. Sprawdza się to; choćby w sprawie
Dziadów - wybitne przedstawienie zastąpiono przeciętnym - radiowym.
ad b)ideologiczna interpretacja jest jedną z możliwych, która staje się
groźna, gdy nie towarzyszy jej krytyka ponieważ zamknięto jej usta; staje
się groźna, gdy się ją ogłasza w formie oficjalnego tekstu stanowiącego
uzasadnienie już podjętej decyzji; proszę mi jednak nie mówić, że
demonstracje na sali były dlatego, że ks. Piotr ma za wielką rolę, ani że jest
to błąd ideologiczny, bo wolna kultura, wolna twórczość takiego pojęcia
nie może tolerować.
2. Dwie te interpretacje wykluczają się wzajemnie: decyzja administracyjna
nie może mieć sankcji ministra kultury; interpretacja ideologiczna nie może
mieć sankcji administracyjnej. Albo to czynnik administracyjny posłużył
się czynnikiem kultury, albo resort Kultury policją.
3. Powstaje pytanie w czyich rękach spoczywają decyzje kultury i jaka jest
rola resortu. Zwracam uwagę, że ta decyzja dotyczy arcydzieła, oraz bardzo
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wybitnej jego inscenizacji Dejmek, Stopka, Holoubek, Opaliński,
Mrożewski, Dudziński a może? nie wiem kto to ...; odnosi się więc do
centrum, kultury narodowej i do głównych jej realizacji. W wątpliwość
zostało poddane bezpieczeństwo naszej kultury i jawnem się stało, że w
każdym razie zostanie ona podporządkowana względom polityki czy
bezpieczeństwa przy pełnym poparciu czynników powołanych do obrony
jej interesów.
4. Nie chciałbym być poznanym prorokiem. Cokolwiek zrobił lub zrobi
minister Motyka, pozostanie na zawsze tym ministrem, za którego kadencji
zdjęto "Dziady" z afisza Teatru Narodowego.
5. To samo dotyczy ZLP; konkretnie zarządu. Za naszej kadencji, czy też
za naszego życia jako generacji literackiej został wymierzony cios w
prestiż kultury polskiej; co do mnie przyłączam się do opinii środowiska,
które wyraziło się akcją zbierania podpisów.
Motyka.
Neumark, Auderska, Żółkiewska, Centkiewicz, Maliszewski, Bereza,
671

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Gisges, Odojewski, Jurandot, Hen, Lenart, Kosidowski, Olcha.
Motyka.
Sprawa Dziadów.
Sprawy pozjazdowe i [...] .
Propozycja Gisgesa: najpierw walne zebranie zarządu.
Odojewski: najpierw sprawy pozjazdowe.
Gisges: - Zjazd koszaliński + wnioski O/warszawskiego.
Karta pisarza.
Ministerstwo Kultury przygotowuje broszurę - zbiór zarządzeń
dotyczących pisarzy. Broszura zamiast karty.
Wniosek ZLP: aby zapewnić pisarzowi jak najdalej idącą opiekę
państwa.
Lenart: "Idzie o to, aby określić przez taką kartę status społeczny pisarza twórcy dóbr kulturalnych. Istniejące przywileje wydają się należeć do
istniejącego układu personalnego." Problem innych środowisk - czy jest
możliwe objęcie tym "aktem prawnym" innych środowisk artystycznych.
Neumark - Projekt karty pisarza obejmuje istniejące akty prawne:
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"osoby podające się za pisarzy, a pisarzami nie są ..." - jak to
rozpoznać? Znam członków ZLP, którzy wcale nie są pisarzami.
Propozycja, aby ZLP wystąpił z własnymi projektami i dotyczącymi
nieunormowanych spraw (norma mieszkaniowa, służba zdrowia).
Motyka: - Przepisy prawne szczegółowe nie mogą być formułowane w
formie ustawy.
Ustawa o emeryturach: niebezpieczeństwo precedensowości.
Ustawa nic nie daje. Akty poszczególne w tej chwili załatwiają sprawę
całkowicie (trwa 4-5 miesięcy).
Wniosek o to, aby związki wcześniej występowały z wnioskami o rentę
dla zasłużonych.
Kontrowersja dotycząca wywiadów społecznych i komisji lekarskich.
(Dla rent specjalnych 60 dla m, 55 dla k.).
Auderska: - Nie może to być karta, ale nasze dezyderaty.
Motyka: Propozycje:
1) został wydany zbiór przepisów prawnych;
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2) utworzyć wspólną komisję dla ustalenia tego, co miałoby stanowić ową
"kartę", czy ustawę specjalną.
Gisges: - Umowa z radiem (ostatnia zawarta w 1947). Projekt uchwały
Rady Min. przesłany Sokorskiemu. Sokorski skierował do Komitetu Pracy
i Płacy. Nie ma odpowiedzi.
Normalizacja konwencji dla tłumaczy, oraz sprawa miesięcznika
"Literatura światowa".
Motyka: - Jedno i drugie leży w Komisji Ideol. KC. Resort popiera.
Gisges: - Czasopismo "Litery".
Motyka: - Popieramy ośrodki prowincjonalne, ale z tego często powstają
wydawnictwa słabe.
Żółkiewska: - Sprawa pisma warszawskiego.
Motyka: - Czy chodzi o biuletyn.
Żółkiewska: - Nie.
Motyka: - Czy w tym piśmie będą się literaci warszawscy wypowiadać do
siebie, czy do publiczności.
Żółkiewska: - Powołuje się na memoriał Nasze Środowisko jest
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niezadowolone z istniejącego stanu rzeczy w czasopiśmiennictwie.
Domaga się odpowiedzi szybkiej - w jakim terminie będą załatwione
sprawy Radia.
Motyka: - Przyrzeka dowiedzieć się i wykorzystać termin zebrania.
Żółkiewska: - Zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez Jesionowskiego.
Wątpliwości Motyki.
Zawsze to będzie pismo grupy.
Gisges: - Sprawa cenzury. Chcielibyśmy wyjść z propozycją powołania
komisji partyjno rządowej - literackiej.
Motyka: - Odwoławczej.
Lenart: - Nadczynność cenzury - poniechanie kryteriów stosowanych
wobec publicystyki i literatury. Forma cenzury: ograniczanie nakładu.
Radzi tę formę zastosować do kontrowersyjnych książek - to poddać się
komisji.
Motyka: - Napisać pismo w tej sprawie.
Gisges: - Stawka za ekranizację utworu literackiego.
Neumark: - Projekt w opracowaniu Centr. Zarz. Kin. dla Rady Ministrów.
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Neumark opracuje pismo.
Gisges: - Dom Zasłużonego Pisarza.
Motyka: - Jest lokalizacja w planie przyszłym wnosi o dokumentację
(Młociny).
Centkiewicz: - Sprawa dystrybucji książki.
Motyka: - Potworne!
Gisges: - Do Pikadora, przyjazd Wierzyńskiego.
Ja: - Pytanie o 50-lecie niepodległości.
Motyka: - Prace historyków etc. akademia? Zjazd. Partii.
Żółkiewska: Sprawa lit. dla dzieci i młodzieży. Nagroda Premiera,
odznaczenia.
Motyka: - Nie ma szans na przywrócenie nagrody Premiera. "wyjaśnienie
w sprawie szkoły, wychowania etc."
Żółkiewska: - Złożenie listy podpisanej przez 211 osób.
Motyka: - Nieporozumienie i fałszywe pogłoski.
Rzeczy wynikające z aspiracji szerszych.
Pogłoska, jakoby cenzuruje się Mickiewicza. jest nieprawdziwa.
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Inne inscenizacje Dziadów ...
Trochę nieszczęśliwie i bez porozumienia z Min. ogłoszono rzecz w
Pegazie. Nie uczestniczyliśmy w redagowaniu, nawet nie dzwoniono ...
Min. nie uczestniczyło w próbach.
Min. zajęło stanowisko: wypowiedzi krytyków etc. "Nie uważam się za
kompetentnego ... nie wierzę w jednoznaczne poglądy" ...
"Mamy prawo oceniać przedstawienia" - bo się dopłaca ...
Rozmowa z Dejmkiem (Balicki) Dejmek zrobił własną inscenizację skróty i supozycję aluzji aktualnych.
"Zaczęły się rozróbki" ... "Robienie Dudka z Dziadów" ...
Dejmek wyeliminował elementy reakcyjne ... i braterstwa z Rosjanami
...
Wyeksponowana postać ks. Piotra oraz elementów liturgicznych
"Uważaliśmy że będą dyskusje: ... "Nie ma co mówić o dyskusji, kiedy
wybuchają oklaski w momentach niewygodnych." Dejmek chciał grać raz
w tygodniu, żeby nie przemęczać Holoubka ... "Uważaliśmy, że moment
jest korzystny, skoro narastała eskalacja ... chcieliśmy zawiesić!
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"Uważaliśmy, że dyskusja jest niemożliwa."
"Nie przypuszczaliśmy, że wywoła taką reakcję ... Rozszerzono tę
sprawę w specyficznej sytuacji: odejście Gomułki, Czechy ...
Plotka o interwencji radzieckiej.
Propozycja Min. wysłania Dziadów do Moskwy. Min. nadal proponuje
wystawienie Dziadów w Moskwie ...
Gra: Kliszko zdjął, Gomułka osobiście, ... a policjantem jest Motyka ...
Nie dopuścimy aby teatr zmienił się w miejsce awantur.
"Nie chcieliśmy dopuścić do eskalacji."
"Pomysły nowego listu 34 ... listu do Ochaba ..."
Wyniknęło to w nerwowej atmosferze.
Nie było zdjęcia, ale zawieszenie.
Nie mogłem prostować, bo wynikły awantury ...
Specjalne zebranie ... Zjawisko polityczne, ale proszę bardzo.
Zdać sobie sprawę z kontekstu. Sprawa jest polityczna, a nie kulturalna.
Propozycja: teraz zrobić zebranie skoro się domagają (w przeciągu
miesiąca od złożenia pisma). Dlaczego nie normalne zebranie.
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Maliszewski - ale zdjęto Dziady.
Jurandot - będą awantury.
Hen - nadczynność cenzury, szaleństwo cenzury. Nie ma recenzji ...
Przetrzymywanie książek przez cenzurę. Nawet ocenzurowano
Zawadowskiego fragment o antysemityzmie.
Motyka: - Nie chcę naciskać. Zebranie trzeba zwołać.
Pytanie Maliszewskiego: - Czy można wznowić?
- Nie.
Żółkiewska: - Sprawa informacji.
Auderska: - Kiedy zbierano podpisy nie było komunikatu o zebr.
sprawozdawczym. Koledzy nie wiedzieli ... Gdyby komunikat był wysłany
wcześniej ...
Motyka: - Mówić spokojniej etc. etc. rada odłożenie zebrania.
Lenart: - Czy organizatorzy chcą demonstracji, czy też omówienia sprawy.
Spr. zebrania rządu.
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11.2.
Wczoraj "Wilki w nocy" w PWST.
Rozmowa z Zagórskim i Wyrzykowskim.
Podpis Zawieyskiego.
U Artura (zdziadziały). Pomysł komisji redakcyjnej.
Dziś telefon do Andrzejewskiego. Zgadza się, ale bez zapału.
12.2.
Szpotański.
Prosi o odroczenie rozprawy, ponieważ zabrano mu przemocą książki.
"Wychowawca" XII pawilonu zwrócił się do sędziego o oddanie książek,
bo chce dostarczyć sądowi. Dokum. nie okazano. Rano wychowawca
pokazał arkusz, na którym miał napisać oświadczenie, że książki ma. 6/2
wezwany do naczelnika więzienia ...
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Sędzia przerywa: nadzór sprawia ... Złożyć zażalenie. Nie będziemy
rozpatrywać incydentów.
Szp.: Oświadczono, że dał obrońcy swoje ostęplowane notatki.
Sędzia:. Czy zna regulamin.
Szp.: - Przepisy szczegółowe nie są znane więźniom. Książki są konieczne
dla ustalenia wiadomości - oświadczenie podstawa obrony ...
Raport Centr. Więzienia.
Obrona popiera: 7 dni było dla zapoznanie się z książkami.
Por. z zeszytem: ani obrońcom, ani oskarżonemu nie jest znany regulamin
widzeń adwokackich.
Siła-Nowicki:
potrzeba oskarżonego
powaga polecenia Sądu.
Sprawa notatek: adwokat jest za to odpowiedzialny.
Prokurator nie oponuje przeciw odroczeniu.
Decyzja.
Książki podczas rozprawy.
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Drzwi zamknięto - dobre obyczaje.
Wniosek obrony o zwolnienie biegłych psych. Prokurator nie oponuje.
Pytanie sędz. do biegłego psych. czy podtrzymuje opinię o
poczytalności oskarżonego.
Szpot * 1929.
Akt oskarż.
Od I 64 do 5/I.65. "pisma "Cisi i gęgacze" - fałszywe wiadomości etc.
W IV 60 post. karne o przest. [...] w toku doch 14/IV przepr. rewizję ...
- Zakwestionowano "Fałszywe wiadom. o stos. społ.-gosp. oraz o
czołowych osobach partii".
Ponowna rewizja i znaleziono drugi egz.
Odrębne śledztwo.
Utwór składa się z 3 cz.
Hist. Cichych.
W Pałacu Prezyd.
W willi na Mokotowie.
Paszkwil wierszem ... miejscami ordynarny.
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Utwór sieje niewiarę w socjalizm.
W wieczór. Szalona kłótnia Sandauera ze Szpotańskim.
Potem odśpiewał Ninie Karssow, która nagrała za zgodą oskarżonego.
Badanie psych.:
"osobnik o nieprawidłowościach" ...
Szpot.: - Nie przyznaję się: bo utwór literacki nie zawiera wiadomości ...
"Wyjaśn. dotyczą mojej świadomości ... Nie mogę złożyć wyjaśnień ...
".
Sędzia udaje, że nie rozumie.
Szpot.: - Nie rozumiem aktu oskarżenia.
Gęgacze chcą zapełnić więzienia - urządzić blokadę - aby
unieszczęśliwić policjantów (cichych). Zdanie warunkowe.
Korkociąg - rurociąg: zdanie współrzędne złożone.
Nieuwzględnienie struktur gramatycznych i logicznych wypaczenie
sensu.
Zgodnie z poglądami najw. teoretyków literatury ...
Wypowiedzi literackie nie mogą być ani fałszywe, ani prawdziwe.
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Quasi-Sądy. Niemożność argumentowania cytatami. Prosi o przerwę 3dniową.
Prok.: - Nic nie stoi na przeszkodzie aby składać wyjaśnienia co do faktów.
Szpot.: - Skoro nie ma fałszywych informacji - nie ma ich
rozpowszechniania ... mogłem wydrukować, wygłaszać ...
Sąd: - Oddala. Przechodzi do sprawy sporządzenia i rozpowszechniania.
Szpot.: - Odmawia, chce wyjaśnić kwestię zasadniczą.
Sąd: - Najpierw trzeba ustalić dane faktyczne.
Szpot.: - Nie utożsamia sporządzenia i rozpowszechnienia.
Sąd: - Oskarż. nie prowadzi rozprawy.
Sąd ujawnia zeznania w śledztwie. Twierdził, że otrzymał napis od
osoby, której nie wymienia. ... Nie udostępniałem ... Nie
rozpowszechniałem.
Szpot.: - W czasie śledztwa składałem różnorakie zeznania.
Nakaz rewizji w sprawie podejrzenia o paserstwo.
Ciąg wydarzeń od aresztowania o chuligaństwo nastawił go negatywnie
do władz śledczych. Nie mając zaufania składał takie oświadczenia jakie
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mu do głowy przychodziły.
Opowieść o aresztowaniu i rewizji.
Sąd okazuje dokument - że przyjął do wiadomości nakaz rewizji.
W dalszej rozprawie o chuligaństwo nie okazywano mu owych
zakwestionowanych przedmiotów.
Wezwany w sprawie Niny Karssow.
Nie było mowy o tym utworze. Nie stawiano mu zarzutów. Utwór
odtworzył, nie mając świadomości przestępstwa.
Chce mówić o wydarzeniach dalszych, które określa jako
"nieprawdopodobne" ...
Sędzia przerywa.:
Sprawy tekstów.
Czasu. (zaczął pisać w jes. 1964). Wszystko co mówił o innym autorze
... jest mistyfikacją - a zarazem chwytem literackim.
Okazuję wam wiersz do [...]
sonet do Marianny ...
Do Mecenasowej Krupowej - Falkowska.
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Telefony do Gławińskiego. Tu mówi mrs. Krupa. "Jest pan łajdakiem".
Plan nowej opery (Ryszard III, Sandauer). Znajomość z Niną Karssow.
Zeznanie o nagraniu u Niny. (*) W śledztwie twierdził, że N. K.
nagrała bez jego wiedzy.) Na jego prośbę N. nagrała.
Prosił o dyskrecję. Oficer śledczy wydusił z niego zeznania, że bał się
władz.
Spotkanie z Sandauerem u Platerów.
Kłótnia z S., S. twierdzi, że chciał mu przerwać wykonywanie utworu.
Szp. twierdzi, że był tak pijany, że nie mógł odśpiewać całości ...
Było jakieś nieporozumienie z S., ale nie wie o co.
Pawlikowski "Nie mógł znać utworu, ponieważ uchodzi za delatora".
Adwokaci: Winawer, Steinsberg, Brojdes ...
*
Dla Radaru.
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1. Broszura S.
2. Sand.
3. Reakcja w Polsce na Sanda.
4. Fala niemiecka. Co ona oznacza.
ad 4)
Roger Ayrault: La genése du romantisme allemand. Situation spirituelle
de l'Allemagne dans la deuxiéme maitié du XVIII c.
Aulier. Paris 1961.
Goethe i jego sądy o romantyzmie. "Nazywam klasycznym to co jest
zdrowe, a romantycznym to co chore". (29.4.1829!)
13/II.
Szpotański.
W toku dalszego śledztwa Szp. przyznał się do napisania "Gęgaczy" i
do odśpiewania Ninie. Nie pamięta odśpiewania u Platerów.
Oficer Sokołowski, prok. Siejka. Fałszywe zeznania były demonstracją.
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Sędzia: - Czy ma dorobek i czy ma sposób publikowania podobnych
"opracowań" literacko-naukowych.
- Jaka obowiązywała procedura przy wydaniu "opracowań".
"Co należy uzyskać dla publikowania?"
Czy zamierzał opublikować?
Czy usiłował ukryć opracowanie?"
Notatka w "Wiadomościach", o "Cichych".
Napisał wstęp parodystyczny - parodiujący wydawnictwa "Kultury".
Pyt.: - Z jakim praktycznym przeznaczeniem napisał tę "recenzję".
Szpotański: - Jest taki utwór ...
Prok.: - Jak należy rozumieć, że nie przyznaje się do popełnienia czynu.
Szp.: - Ponieważ ten utwór nie zawiera żadnych informacji ... Ten czyn nie
podlega kwalifikacji prawnej.
Prok.: - czy przyznaje się do popełnienia czynu.
Osk.: - Przyznaje się do sporządzenia i przechowywania, a nie do
rozpowszechniania.
Prok.: - Po co?
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Osk.: - Bo mi przyszedł do głowy.
Prok.: - Każdy pisarz ...
Osk.: - Nie.
Prok.: - Więc po co?
Osk.: - Dla zabawy? Można się bawić samemu.
Prok.: - Jednak inne osoby ...
Osk.: - Tylko Ninie ...
Prok.: - A jednak ...
Osk.: - Co oznacza fikcja literacka...
Szp.: - Wielka mowa ...
Sędzia: - Czy przypisy należą do fikcji?
Szp.: - Nawet jeśli są prawdziwe, nie ma dowodów, że je pokazywał
komu? ...
Sędzia: - Czy to ma być estetyka ... a jak z etyką.
Osk.: Sędzia: - Jakie cele ... wyższe, społeczne smak czy niesmak ...
Sędzia z uszami: - Czy dawał do oceny.
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Czy poinformowano go o [...przeciwnikach...].
Zajścia z Sandauerem?
W jakim celu odśpiewał operę Ninie K.
Prok.: - Na czym ma polegać ta zabawa, miała polegać (zabawa pisania?).
Czy zabawa ta miała polegać na groteskowym opisie zdarzeń?
Szp.: - Świata.
Prok.: - -"- rzeczywistego.
Szp.: - poetyckiego.
Prok.: - A postacie?
Szp.: - Literackie wzorowanie na prototypach. Można by się doszukiwać.
Prok.: - Czy osk. miał prototypy.
Czy każda postać ma prototyp?
? - Kto to jest gnom? Kto to są Cisi?
Szp.: - Jakiejś policji
Prok.: - Czy naszej?
Szp.: - Żadnej. wszystko jest fikcyjne.
Prok.: - W jakim celu sporządził przypisy?
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Szp.: - Dla zabawy. Chciałem zrobić przypisy tak jakby zrobił je ktoś ...
Prok.: - Dla kogo ...
Szp.: - Dla siebie. Wyjaśnienie co to jest narrator, ja liryczne.
Prok.: - Czy postacie w przypisach są prawdziwe?
Szp.: - Uchyla się, bo nie może wyjaśnić rozumienia fikcji, języka ...
Prok.: - Dlaczego akurat taki utwór?
Szp.: - Nie mogę odpowiadać, póki nie mogę zobrazować stanu mojej
wiadomości.
Sędzia: - Czy pisząc to opracowanie także sięgał do tych książek ...
--Prok.: - Co oznacza niewłaściwe działanie?
Sprawa rewizji:
Czy po pijanemu nie chwalił się operą, czy jej nie śpiewał w
Konstancinie seriami?
Nieufność:
Sprawy Kuronia i Modzelewskiego napełniły nieufnością.
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Odpowiadałem, bo jestem gadatliwy - gadałem co mi ślina ...
Prok.: - Dlaczego w śledztwie nie powiedział, że napisał utwór fikc., czego
chcecie etc. ...
Szp.: - Bał się możliwości procesu.
Prok.: - Czy przekręcano jego słowa?
Szp.: - Walka o sformułowania.
Po przerwie (przedłużonej o godzinę).
S. - pytanie o ideę utworu.
Szp.: - nie odpowiada na pytanie.
Pytanie obrony.
Dalsze wyjaśnienia:
Opowiada o zainteresowaniu MKK. (*)Czyżby chciał wygłosić swoją
wielką mowę o małym kodeksie?)
Sąd: - "To nie jest proces Wańkowicza. To nie jest kawiarnia ... To nie jest
dom prywatny, gdzie można śpiewać" etc.
Szp.: - proszę o zaprotok. ... "że nadużyłem prawa do obrony."
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Innej płaszczyzny i kontaktów między nami nie może być jak tylko
zarzut i wyjaśnienie.
Szp.: - chce wyjaśnić jak rozumie zarzut aktu oskarżenia.
*
Kłótnia o prawo do wyjaśnień. "Sąd to już słyszał..."
14.2.
Świadek ...
Zna z widzenia. Ze wspólnego mieszkania.
5/I. opowiada o rewizji.
Był u siebie. Nic nie widział.
Wpadł do niego i złożył papiery na stosie bielizny.
Nie może stwierdzić czy to było to. Odmawia.
Weszli funkcjonariusze.
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Pytanie prokuratora: - Chce świadk. dowieść, że wiedział co to było.
(gruby, różowy pan niby zalękniony, ale twardy).
Pękacki: - "Szpot. nie ukrywał, że napisał ... Podczas spaceru wziął
fragmenty ...
Pyt. prokuratora zmierzają do udowodnienia, że Szp. zapoznał większą
ilość osób.
Obr. przypomina inne wiersze satyryczne Szp.
Pawlikowski.
L. 43.
"Zdaje się przyjaźniliśmy się" ...
Wspólne tematy.
"Wydaje mi się, że oskarż. wspominał o operze ..."
"Niespecjalnie poważnie potraktował ... "
Spotkanie u Platerów.
"O ile pamiętam ... osk. produkował ...
"Było nieporozumienie ..."
"Osk. zaczął śpiewać ... Było to towarzysko żenujące ... Jeden z
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obecnych zwrócił się z pytaniem "o co to chodziło". Doszło do sprzeczki"
"Odniosłem wrażenie, że to zrobiło wrażenie, że ta opinia Sandauera
zarobiła wrażenie na Szpotańskim ... Gdyby to było na poziomie ... Utwór
przykry, niesmaczny ... Jako aktor ... Nie do druku ... nie do wygłoszenia"
Ujawnienia śledztwa.
Wizyty w mieszkaniu Winawera. Uznał się za satyryka. "Poddawał
złośliwej krytyce ..." Szczególny nichilizm" ...
Zapraszał do Winawera: ok. 10 osób. adwokaci. Obecni komentowali
operę. Po 1/2 godziny wyszedł, bo "czułem się obco".
U Platerów: Szp. zarządził ciszę "energicznym głosem" ... Sandauer
przerwał.
Szpotański - jednostka aspołeczna.
Człowiek zgorzkniały etc.
Infantylny, wszystkich nazywał przydomkami.
"Gdyby oskarż. nie wystąpił, nikt by się nie domagał ..."
Prok.: - Czy wszystkie osoby były przy śpiewaniu. Czy możliwe, aby
osoby znajdujące się w mieszk. mogły nie słyszeć"
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Odp.: mogły.
Pawlikowski: - wykonanie złe, niewyraźne, niewiadomo było o co chodzi.
Prok.: - Czy Szpotański udzielał wyjaśnień o co chodzi.
Odp.: - Nie.
Prok.: - Czy wyjaśniał kto to są "cisi":
Odp.: Nie.
Po co przyszedł Sandauer?
Pawlik. milczy stara się być przyzwoity, ale jest za usłużny, chce
dowieść inteligencji. Stara się być przyjemny.
Pawl.: - Sand. przyszedł, żeby poznać Szp. opowiadania o Bożenie S.: była
zaszokowana towarzysko i artystycznie.
Prok.: - Czy świadek wie, że o nim była opinia szpiega i złodzieja?
Sandauer: - L.53. opowiada o przyjęciu u Platera.
Poziom artystyczny b. słaby ..."
"Wykonujący był w stanie nietrzeźwym" ...
Ze śledztwa:
"Odniosłem wrażenie, że Szp. śpiewa dla mnie ..."
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"Jestem za wolnością słowa ... Pisałem o tym, ale musi to być na jakimś
poziomie".
Prok.: - Czy pamięta kto to jest gnom.
S.: - Żadnych szczegółów nie pamiętam.
Prok.: - Czy były inne osoby.
Nie wie.
Obrona: - Czas.
Czy wszyscy słuchali?
Czy całość utworu była wykonana?
Siła-Now.: - Czy były to poważne wiadomości?
Stosunek do Listu 34.
Bzdura bez poziomu.
Czy to był żart?
S.: - Błazenada.
Szpot.: - Stosunek do zdarzeń. Czy tak jak u Tuwima ...
Sand.: - Są różne rodzaje humoru. ... twórczość satyryczna, humorystyczna
... to do błazenady.
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Siła-Now.: - Czy odczuł katastrofę ekonomiczną i katastrofę ustroju.
Nie pamięta.
Plater: - Nie pamięta.
Czy spotkał Szp. głodnego.
Czy było zebranie osób zeznających.
Bogusławska: - "Oskarżony był tam domownikiem ... "Marzył o tym, żeby
być satyrykiem i w "Szpilkach wydawać"...
Zeznania:
Nienawiść arystokratki do pijaczyny włóczęgi.
Biernacki: - Kolega z uniwersytetu.
Szczuka: Jutro 9. *
1) Pyt. do Żółk.
2) inform. - niech wyjaśni - Min.
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3) Motyka: odpowiedź i komentarz.
4) Sprawa komisji.
5) termin zebr. Term. spotkań u władz.
informacja - czyja
zarząd nie może brać na siebie ciężaru informacji.
W jakim terminie ma być spotkanie.
*
Zarząd.
Odczytanie listy 225 podpisów.
Wanda: - zwołać zebranie nadzwyczajne; Zarząd powinien być
gospodarzem; trzeba skorzystać z zaufania; zebranie powinno mieć część
zależną od nas. Trzeba dać informację.
Odojewski: - zwołać, bez informacji.
Ja.
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Hen: Nie jesteśmy organem władzy państwowej.
Bystrzycka: - Informacja - nie. W sprawie komisji nie może wypowiedzieć
się bez porozumienia z egzekutywą. Powołanie komisji jest punktem
politycznym.
Kosidowski: - Nic nie wiemy, Nie możemy dyskutować zebrania, dopóki
czynniki nie wyjaśnią.
Auderska: Punkt prawny.
*
1) ile czasu trzeba na porozumienie z egzekutywą.
2) podział na tych co podpisali i tych, co nie.
3) jej odruch i mój odruch
4) Oczywiście procedura.
- Nie powinniśmy być stroną
5) Skład komisji: 1/2 Zarząd - 1/2 sygnat.
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6) nie bardzo wiemy jak było - rezolucja w ogóle nie ma odnosić się do
"Dziadów".
7) Przewodnictwo.
*
Nina Karssow: - "to jest b. wybitny".
Szpot. prosił o skasowanie nagrania.
Prok.: - Co miało być zachowane w dyskr.
Czy świadka nie zdziwiło, że chce zachować w tajemnicy ...
N.: - Chciał to mieć dla siebie ...
P.: - Czy byli sami?
P.: - Obce głosy ...
N.: - Taśma źle skasowana.
P.: - Skoro Szp. błagał o skasowanie dlaczego Św. zbagatelizowała ...
N.: - Źle się czułam ...
Pr.: - Czy zamierza wykorzystać w swoich pracach.
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N.: - Próbowała wykorzystać jedną część w powieści.
Obr.: - Czy cały utwór?
N.: - Nie cały ... Mówił, że niektórych części nie pamięta.
Prok.: - Czy sąd dysponował zapiskiem z nagrania ...
*
Róża Plater: - Nie pamięta spotkania, w którym brał udział S. Nie.
Prokurator żąda ustalenia nagrania.
u Karssow.
Narada.
Brojdes: - Czy wie o operze ...
Teraz bardzo dużo.
Co oznacza wymowne gęganie.
Swoboda mówienia...
Szteinsbergowa: - l.72. Spotykała Szpot. u Winawerów, u Lipskiego:
uznam za odczytane zeznanie Lipskiego.
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Kryst. Radziwiłłowa: "coś bełkotał, ale głównie było szamotanie..." Była
jakaś historia ale o Dostojewskiego.
Kto powiedział.
No, tam ... nie wiem jak to się nazywa ... "To koszmarne mieszkanie ...'
Obrona: - Wniosek o powołanie świadków dla oceny działalności
krytycznej:
Wniosek o powołanie biegłych w zakładzie teorii literatury.
*
Pollak. Bez opinii.
Artur: Wykl. Bratny.
Słonimski.
Jasienica: bez Koźniewskiego.
Do rozmowy z Bystrzycką:
1. Rozmawiałem z kilkoma osobami. Zgoda co do:
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a) potrzeby kolegium;
b) wielostronnej jego kompozycji;
c) możliwości jednomyślnej rezolucji dotyczącej spraw zarządzania
kulturą, kompetencji i odpowiedzialności.
Andrzejewski, Jasienica, Międzyrzecki, Słonimski, Ficowski, Pollak.
2) Punkt 2 przekreślony.
Co do składu: zgodna opinia, co do tego, że w komisji muszą się znaleźć
osoby następujące:
Braun, Andrzejewski, Dobrowolski, Brandys K./M., Ficowski, Burek,
Wańkowicz, Hertz, Jasienica, Jastrun, Kołakowski, Krzysztoń, Leopold,
Międzyrzecki, Neverly, Pollak, Przyboś, Puzyna, Rymkiewicz, Słucki,
Słonimski, Żeleński, Zawieyski, Zagórski.
Andrzejewski, Brandys M., Braun, Busek, Ficowski, Hertz,
(Iwaszkiewicz), Jasienica, Jastrun, Kołakowski, Krzysztof Kossak,
Leopold, Międzyrzecki, Mencwel, Neverly, Parandowska, Pollak, Przyboś,
Puzyna, Rymkiewicz, Słucki, Słonimski, Zalewski, Zagórski, (Zawiejski).
704

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

*
Napoleon.
Za długie to telefonowanie. Czy ten odkurzacz nie może głośniej
chodzić. Chaos był zbyt mały i upokorzenie jej zbyt małe. Zawsze była
mizerna - za słabo! Szkoda portretu Czy nie dałoby się załatwić Ludwika podczas rozmowy ? z N.
Żołnierze powinni wejść w szyku.
Zaraz milicja przyjdzie.
17/II.
Szpotański.
Wniosek obrony o "powołanie świadka Sławińskiego".
Osobowość oskarżonego zdeformowana przez świadków i przez
oskarżenie.
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Siła-Nowicki: równowaga procesowa. Zarządzone badanie psychiatryczne
- osadzenie w szpitalu wariatów.
Prokurator: - Obrona przedstawia niejakiego p. Sławińskiego - nie wiem
czy pan Sławiński jest psychiatrą.
"W przemówieniu p. S.-N. - akcenty "bezprawne postępowanie prokuratury, osadzili go w domu wariatów.
Siła-Now. - powołajmy świadka, dla zrównoważenia opinii biegłych.
Obr. - Wśród zeznań określenia Pawlikowskiego: jednostka aspołeczna.
Sławiński.
Pytanie obrońcy: czy nie wykonywał żadnych prac dla MO.
Przemówienie Prokuratora: - W tym procesie pewne kręgi osób usiłowały
wytworzyć atmosferę, że zasiada w ławie gnębiony literat.
Teraz możemy powiedzieć, że jak powiedział Sandauer - jest " [...] zero
literackie" ... Zasiadł więc jako autor paszkwilu, zawierającego wiadomości
... Niezależnie od tego jak spojrzymy na nasz ustrój - każda osoba, która
burzy porządek prawny ... Skoro zawarł wiadomości - popełnił
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przestępstwo ... Nie za to, że zajmuje się działalnością literacką ... Mogę
przejść na jego płaszczyznę literacką jeżeli literaci z prawdziwego
zdarzenia ... nie obrażą się ...
Jest to utwór przestępczy.
Elementy przestępcze:
1) sporządził;
2) przechowywał;
3) rozpowszechnił ... ;
4) utwór zawierający wiadomości ... .
Pozostaje udowodnić fakt rozpowszechniania ... Z ogólnej znajomości
życia ... wiadomo, że pisze się po to, aby ludzie czytali, podziwiali.
Szpotański zachowuje się inaczej pisze dla materaca.
Utwór był pisany dla zabawy, innych osób, które miały "wysłuchiwać
wiadomości ... "
Fakt rozpowszechniania ... Szp. znał utwór na pamięć ... Doskonałe
zapamiętanie było wynikiem jego wielokrotnego powtarzania ... Zeznanie
Pękalskiego: Wiedziano o tym utworze. Bogusławska: Szp. powtarzał z
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uporem maniaka. Ona powiedziała w śledztwie, że Szp. nazywał Gomułkę
gnomem, A Ub "cichymi".
Zezn. Lipskiego: uchyla się z obawy odpowiedzialności.
Pawlikowski: dyskutowano ... opowiadano historię o mecenasach ...
Przyjęcie u Platera - aranżowane przez Szpot. nawet "delatora i
złodzieja" sam zapraszał.
"Doszło do tego, co prawo karne nazywa rozpowszechnianiem ... osk.
odtworzył."
Czy wiadomości były szkodliwe?
Z tego co powiedział Sandauer: wynika, że odtworzono akt I II.
W całej tej sprawie nie ma najmniejszego uchybienia ...
Szp. skarżył się na prok., na śledczych nawet na adwokatów ...
Karssow: zeznanie b. płynne, jakby odczytane ... Sprawa skasowania ...
Jest to jedna sprawa, tylko podzielona.
Dowód, że utwór zawierał fałszywe wiadomości.
Co tu jest fikcją? Ten ich, ... A pozatem fakty, osoby są realne ...
Wiemy co to jest gnom: czarodziejski duszek ... Ale przecież to Gomułka.
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Inne osoby.
Przypisy.
Utwór "opisuje" zjawiska gospodarcze i polityczne zachodzące w kraju
... zachowanie się osób.
Wielka pieśń o Rotmistrzu - Szczególne nasilenie ... wiadomości.
Rzeszotarski, balety dla Premiera ... skup dewiz.
Gomułka - Tyran.
zgnoić chciał ..."
"Choć się ten burdel cały wali ..."
Czy ten utwór może wyrządzić szkodę? Sprzeczności polityczne we
współczesnym świecie. Ośrodki prowadzące z ustrojem walkę dywersyjną
- wojna psychologiczna - drążenie społeczeństwa fałszywymi
wiadomościami.: może rzeczywiście ministrowie z Rzeszot. ... "
I sekretarz nie jest przedmiotem ochrony ale jako członek Rady
Państwa.
Przestępstwa z szeptanki często wchodziły na wokandę" ...
Prosi o wymiar kary w dolnych granicach przest. z art. 23.
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[Rozmowa z Brandysem: dobry sędzia, zły sędzia, dobry adwokat, zły
adwokat w ramach wytycznych. Mówią nie do sądu, ale za jego
pośrednictwem do czynników decydujących.]
Mec. Olszewski.
Specyficzny charakter sprawy.
Czy rozróżnienie literatura - grafomania odcina tę sprawę od autorów
tekstów, które mają literacki charakter.
Dla mnie jest obojętne jaki jest poziom!
Sandauer sprowadzi także Andrzejewskiego do grafomanii.
Sąd za grafomanię nie karze.
Ale problem leży w fikcji literackiej.
Problem czy w tego rodzaju utworze mogą być zawarte wiadomość i
podkr. § 23.
Bez znaczenia jest wartość. Kwalifikacja, byłaby ta sama gdyby na
ławie zasiadał wybitny pisarz.
Zamiar Szpotańskiego. Jeżeli chciał napisać tylko utwór lit. - to czemu
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ukrywał?
Replika prokuratorowi i uzasadnienie nieufności. Szpotańskiego.
Szpot. nie czynił konspiracji z tego, że pisał.
Fakty ukrywania przez pisarzy części twórczości. Inne wiersze
satyryczne niepublikowane.
Gdzie i w jaki sposób dotarły do wiadomości władz śledczych
informacje o "operze".
Notatka w Wiadom. Londyńskich.
Być może władze śledcze na tej podstawie chciały się przekonać ...
Sytuacja, w jakiej to doszło.
Zgubił dowód osobisty.
Legitymowano go w parę dni potem.
Takie sprawy rozpatruje się trybem przysp.
Wniosek o tryb przysp. nie został wysłany. Natomiast wniesiono o
dochodzenie i wyd. pol. rewizji.
Jaki był cel rewizji?
Nie ma postanowienia o wyłączenie dokumentów.
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A jednak wyłączono te dokumenty - na podstawie jakiej sprawy? - i
przed ewent. ujawnieniem.
Sygnatura nieistniejącego postępowania. Oskarż. mógł mieć obawy czy
postępowanie władz śl. jest prawidłowe.
Tekst był w rękach władz śledczych, kiedy toczyło się dochodzenie w
spr. chuligańskiej.
Wniosek o uchylenie aresztu uchylony. Nast. wniosek udzielony:
"skomplikowanie zadań".
Wypuszczony; w czasie procesu N. K. Szpot. zeznawał i przyznał, że
jest jego autorem.
8 miesięcy upłynęło od zatrzymania tekstu do wszczęcia sprawy.
W tym czasie władze śledcze nie stwierdziły, że Szp. produkował tekst.
To postępowanie władz śl. utwierdziło Szp. w przek., że tekst jest
prawnie obojętny.
Nie doprowadzono Szp. na rozprawę chuligańską.
Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym jest kodeksowo cięższy, bo
dozwala przetrzymywania do 6 mies. (aż! tymczasem tylko 3 mies.).
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Szp. skierowano na podstawie opinii tylko jednego biegłego.
Błędna kwalifikacja z art. 23.
Żaden ze świadków nie twierdzi, że wręczał tekst. Przedmiotem
przekazywania mogą być teksty, druki, wizerunki ... jako przedmioty.
Nagranie u N. K.
Czy taśma mieści się w gramatycznej wykładni art. 23. Brak ustawy.
Wykładnia celowościowa: forma rozpowszechniania jest społecznie
nierozpwszechniona.
Fakt nagrania u Niny, jest faktem obojętnym.
Fakt odtworzenia jest z art. 22.
Przechowywanie własnego tekstu jest faktem z dziedziny myślenia.
Problem fikcji literackiej.
Powołuje się na Kridla.
Satyra: istotą gatunku jest odkształcenie.
W rozumieniu art. 23 "fałszywa wiadomość" ma pewne cechy. Jest to,
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wiadomość o rzeczywistości społecznej, politycznej; wiadomość szkodliwa
i podana w sposób skuteczny; musi zawierać pozory prawdy. Musi być
podawana jako prawdziwa. Sposób przenoszenia jest taki, że osoby
słuchające były uprzedzone o fałszywości informacji, cały problem procesu
polega na tym, że te wiersze prokuratora traktuje z całą powagą.
Większość opery odnosi się do osób prywatnych.
Czas nagrania 80-65 min. U Platerów śpiewał od 45-20 min. Co
śpiewał? I to było jedno wykonanie!
Prokurator powołuje się na przypisy. Karykatura. A pozatem
niewiadomo czy przeczytał przypisy.
Ballada o cudzie na Woli - aby przyjąć wiadomości, trzeba wierzyć w
ducha. Szkodliwość dla przedszkola. Satyra nie na rzeczywistość, ale na
poglądy np. radiostacji Tirana; utożsamienie poglądów Szp. z poglądami
W. Rotmistrza. Sprawa Galickiego, który powoływał się na zasługi dla
Polski Ludowej.
Aria gęgacze - trockisty. W przypisach powiedziane jest, że to Karol
Modzelewski albo Ludwik Has. "Ja tych ludzi broniłem ... ale Szp. ma
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prawo mieć zaufanie dla wyroków ... "
"Wnet policyjny ustrój się zawali".
Prokur. mówi o zapowiadaniu ustroju Polski Ludowej.
Analiza (upadku) wiersza Tuwima "Rudy Żyd ..." z punktu widzenia
MKK.
Czy satyra jest karalna z punktu widzenia fałszywych wiadomości.
Czy wyszydzanie osób jest wyszydzaniem ustroju.
Istnieje ciąg kulturowy - który przewiduje immunitet dla satyry
politycznej; satyra jest nawet niemoralna z punktu widzenia osobistej
rozprawy niekaralna.
W polskim prawodawstwie margines tolerancji dla satyry politycznej.
Ze szkoły wyniosłem przekonanie, że Polska jest krajem europejskim.
Siła-Nowicki: - Są sprawy, których waga społeczna przekracza utwór
rozpatrywany ... Właśnie w tym procesie.
W stos. do oskarż. nie dzieje się nic groźnego ...
Jest to w naszym sądownictwie chwila osobliwa chociaż ten proces
rozgrywa się w kameralnym otoczeniu ... wynik ma wielkie znaczenie. ...
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Sprawa o satyrę polityczną - bez precedensową.
Proszę o kredyt zaufania.
Nieuzasadnione pretensje do władz śledczych. Nie do władz, a do ludzi.
Karta 41.
Władze śledcze miały tekst od IV 66.
W sposób zakulisowy w wydano nakaz zwolnienia - zwolnienie mające
cechy prowokacji.
Skoro nie znaleziono dowodów rozpowszechniania w tym okresie, nie
trzeba było robić sprawy.
Ktoś musi powiedzieć "nie". Stajemy się śmieszni.
Wiemy, że M.K.K. jest ustawą społecznie przestarzałą.
Podobieństwo władzy z 1945 do władz z 1863 roku. Stan wyjątkowy ustawa łamiąca nam poczucie prawne. Muszą być te przepisy ograniczone.
Tymczasem dziś Prokuratura oskarża z art. 23 o sprawy, które nie
podlegały w 1946. Dziś stosujemy te prawa surowiej niż 20 lat.
Pierwszy w dziejach sądownictwa polskiego proces o żart, o groteskę.
Rozumiem te odczucia, ale muszą być miarkowane rozsądkiem
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państwowym.
Żart boli, ale zbliża; jesteśmy narodem pełnym poczucia humoru.
Jesteśmy narodem przesyconym pragnieniem wolności. Jesteśmy narodem,
który nie da się zakuć w ponuractwo i w uwielbienie bezkrytyczne naszych
przywódców. Nie jesteśmy Niemcami. Droga do popularności nie wiedzie
przez kneblowanie żartu. Żart nie oddala od władzy, a zbliża. Nie jest
czynem nienawiści. Było by śmieszne klarować Polakom, że kochają. Ten
kto żartuje z władzy, nie strzela do niej.
Tu nie ma zniesławienia, ale złośliwości.
Sandauer - posępne ponuractwo człowieka, który wszystko traktuje na
serio.
Ta satyra nie nosi przejawów walki politycznej. Władza musi się uczyć.
Jestem zadowolony z drzwi zamkniętych bo mogę swobodnie mówić.
Przykłady literatury mimowolnej.
To nie jest satyra na władze, ale na wszystkich.
Jeżeli tyle krzyku o to, musi to mieć wartość. To jest dowcipne, skoro
ci ludzie się obrażają ... Cisi.
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Akt oskarżenia budzi śmiech. Jest źle jeżeli oskarżenie budzi sprzeciw Prok. musi pomyśleć ...
Aria amorka o Rudzińskiej. Rudzińska powinna oskarżyć Szpot. o
zniesławienie, za to, że spała z Lizdejką.
Wobec UB nie ma zniewag, bo się nie mówi ani o mordach, ani o
fałszywych proroctwach.
Prawo żartu: śmiać się z niego, a nie bić się z tymi, którzy nim rzucają.
- Gdyby wsadzić wszystkich literatów - zapełni się może zaledwie Wronki
- a reszta?
Państwo jest poważne i nie można robić z niego żartów w postaci
takich aktów.
Satyra we Francji.
Akt oskarżenia udowadnia, że można rozpowszechniać ustnie.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego mówi wyraźnie, że recytacja nie
wyczerpuje kwalifikacji art. 23.
Czy to wyrządza szkodę państwu.
Co to jest państwo? (Malarik?)
718

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

I nikt pozatem nie może utożsamiać siebie z państwem, ustrojem, z
Polską.
Nie ma wiadomości, nie ma znaczenia publiczności, ani art. 22, 29.
Dla wrogiej propagandy ta szopka nie miałaby znaczenia, gdyby nie
proces karny. Nie ma innej reklamy dla satyryka, niż proces. Nie ma
lepszej odpowiedzi propagandzie wrogiej, jak sprowadzenie tej sprawy do
właściwych proporcji.
To jest żart, niech urząd kontroli decyduje, czy to można produkować.
Czas osądzi wartość utworów.
Rozum polityczny nakazuje nam wydać wyrok uniewinniający.
A pozatem trzeba zatrzymać w biegu anachroniczne ustawy.
Wyr. poniedz. godz. 14.
18/II.
Dziś wizyta u p. Katarzyny Skalskiej w klinice neurochirurgicznej.
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Owiązana głowa, ciemne okulary; płakała.
W Europejskim z Wajdą. Kolor oczu B - przejrzyste powietrze.
Rezerwat "świata". Za to, żeby przebywać w tym obłoku, płaci się każdą
cenę.
*
Tel. Beylina w sprawie przyjęcie go do ZLP.
*
Jenny.
I.
1. Sędzia Rainer i Jenny: "Na jedno mogę zawsze liczyć ...".
2. Ciz i wyjście Betty.
3. D. c. rozmowy Rainera z Jenny.
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4. Ciz i Vearey.
5. Vearey przed tw.
6. Vearey i Sam.
7. Ciz i Jenny.
8. Ciz i Rainer.
Koniec: wyprowadz. Rainey'a.
II.
1. Płacz Betty.
Betty - Jenny. Opow. o Clough.
2. Betty - Jenny. Kucyk.
3. Rozliczenie Betty.
4. Zmiana na hall i Levana.
5. Levan - Jenny.
6. Ciz i Kucyk (tel. od sędziego).
7. D.c. sceny Levana.
8. Jenny, sędzia. ( [...] ).
9. [...] .
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10. Jenny - kucyk.
III.
1. Kucyk - Levan (str. 88 adapt.) w hallu.
2. Odjazd Betty (Jenny, Betty, Levan).
3. Jenny - Levan (tel. Milo).
4. Jenny - kazn. Clough.
5. Ciz - Klara: pożar.
zmiana i zgliszcza.
6. Mężczyzna - Jenny.
7. Jenny - Klara - kucyk.
8. Ciz - Milo.
9. Odejście kucyka z Klarą.
10. Jenny - sędzia - Sam.
11. Ciz - Clough.
12. Jenny - Milo.
Jenny.
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Co w tej powieści jest?
1 Obrazek prowincjonalny - obrazek z natury. Pamiętajmy kim jest Erskin
Caldwell: unowocześniony naturalizm "Drogi tytoniowej" i "Poletka pana
Boga", w późniejszej twórczości łagodnieje - przemienia się w
rodzajowość. Świat "Jenny" jest to świat prowincjonalnej satyry z
klasycznymi typami szeryfa, pastora, sędziego, finansisty. Nie najlepszym
jednak europejskim wzorem - to nie jest świat Bałuckiego [...] Czechowa.
2. Zawarto w nim elementy realistyczne: postać ich Ded Wornacka.
W amerykańskiej socjologii podkreśla się często analogie jakie istnieją
między kształtowaniem się klasy finansistów (byznesmenów)
amerykańskich, a feudałów europejskich. W naszych pojęciach byznesmen
kojarzy się z reguły z mieszczaninem. Z mieszczaństwem kojarzą się inne
cechy postępowania: np., fałszywy legalizm, fałszywa moralność, pozory
społecznej dobroczynności. Mieszczaństwo europejskie jest czynnikiem z
reguły legalistycznym i konserwatywnym. Nic z tego w postaci Wornacka.
Wornack jest brutalny, bezwzględny i całkowicie otwarty; nie ukrywa
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zupełnie motywów swego postępowania i jawnie szydzi z praw, z władzy,
z religii - jest ponad nimi ... Nie ma w nim ani łuta obłudy, toteż
najtrafniejszą analogię znalazł chyba ten socjolog amerykański, który
owych byznesmenów amerykańskich porównuje do europejskich rycerzy rabusiów, którzy w feudalnej strukturze zajmowali zupełnie szczególne,
niezależne miejsce. Klasycznym typem takiego raubrittera był Billy
Lorimer z Chicago, który założył całą organizację terroru i przekupstwa dla
przeprowadzenia swego wyboru na członka Senatu. Dad Wornack jest
oczywiście ministrem - małym prowincjonalnym rekinem, ale o wszystkich
cechach charakterystycznych dla tej klasy ludzi.
b) Konflikt Wornacka z Milo i Howardem. Nie chciałbym przesadzać, ale
wydaje się, że w tym starciu są elementy konfliktu intelektualistów
dawnych, ze społeczeństwem, a przede wszystkim z wielkim byznesem.
Amerykański wiek XVIII i większa część XIX, miały intelektualistę
"dżentelmena" i pastora. W końcu XIX i na początku XX w. zjawia się
intelektualista, który nie jest ani dżentelmenem, ani pastorem. Kim jest?
Przestał być pastorem, ale po pastorach przejął spadek moralizmu. To, że
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nie wiedział i nie wie dokładnie, kim jest, to należy do jego socjologicznej
istoty. Jego buntownicza działalność intelektualna była przejawem dążenia
do samookreślenia samego siebie i samookreślenia kultury amerykańskiej.
To było poszukiwanie idei cywilizacji amerykańskiej. Najbardziej
jaskrawym momentem - New Deal Roosevelta oraz ruch intelektualistów
po wojnie, spowodowany był działalnością komisji Mac Carthy'ego. Otóż
można przyjąć, że Milo przemienia się w takiego zbuntowanego
intelektualistę. Na początku widzimy go doskonale usytuowanego w
społeczeństwie Sallisbury. Jeździ na polowania z Dadem, gra w pokera ze
strażakami ... Kiedy powiada, że "nie spocznie dopóki ..." zmienia się w
intelektualistę, t. j. osobę, o której ktoś powiedział, że "wyróżnia się przez
stan umysłu i przez brak pozycji w społeczeństwie ...
I to jest właśnie cecha intelektualisty w społ. amerykańskim: że wraz ze
swymi ideami wyłączają się z całości społ. - stają się jego krytykami,
obserwatorami - i zamykają się w odrębny klan. Skłócony zarówno z
władzą, jak z człowiekiem przeciętnym. Ekstrawagancki pomysł sędziego,
aby ożenić się z osobą conajmniej podejrzanej przeszłości, na pewno
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stawia go w konflikcie z opinią miasta. Co się tycze Monde, widzimy tu
proces raczej odwrotny: wrastania w społeczność ...
c) Sprawa rasowa. Na ten temat nie będę się rozwodził, problem jest zbyt
bliski i opisany przez prasę. Na jedno bym zwrócił uwagę. Otóż w
postępowaniu Dada jest coś patologicznego i zabobonnego. Oprócz
interesu, kieruje się on jakby magię (przed zachodu słońca etc.). Otóż
socjologowie amerykańscy zauważyli ten problem w skali kraju.
Chałasiński cytuje książkę Shilsa "Udręka tajemnicy", w której (pod
wrażeniem maccarth.) - stwierdza istnienie kompleksu zagrożenia,
odpowiadającego miejscu Szatana w kult. europejskiej średniow.
(cudzoziemcy, Żydzi, komuniści, Murzyni, intelekt., uczeni ...).
d) Sprawa religijna. Ok, 60% ludności i gmin religijnych. Brak
charakterystycznego dla Europy dualizmu życia świeckiego i religijnego
zarazem - dualizm władzy, czy wpływu . Pastor należy do społeczności;
społeczeństwo amerykańskie jest przekonane, że "kultura amerykańska,
stanowi pod względem duchowym całość, jedność w charakterze
religijnym" (moralizm i optymizm). Znaczenie społeczne: wobec rozkładu
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innych form organizacji zbiorowej przynależność do gminy religijnej
nabiera coraz większego znaczenia dla określenia pozycji jednostki w
społeczeństwie, dla jej samowiedzy społecznej. Zjawisko religijne, intelek.
i duchowe występuje raczej w elitach, np. wśród uczonych. Religijność
masowa ma charakter właśnie korporacyjny; stąd wątpliwość czy należy
używać słowa sekciarze.
3) Jenny.
Segregacja płci w życiu amerykańskim. ( Byznes wyłączną domeną
mężczyzn, podobnie jak życie publiczne). W tym świecie męskiego
sukcesu ekonomicznego rola kobiety należała do sfery duchowej".
(Towney).
Ideologia. Kobieta. str. 333 ich niezależność, ich wyższość duchowa,
pruderia i ponadseksualizm. Oddzielne życie towarzyskie kobiet i
mężczyzn.
W związku z tym szczególna rola seksu reklamowego i
widowiskowego, oraz rola prostytucji. (p. str. 335). Patrz także str. 383. Na
tym polegają sukcesy Betty oraz pozycja Jenny. Przewrotnością Caldwella
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jest to, że Jenny kojarzy cechy owego "nielegalnego" seksu z
wątpliwościami duchowymi, że te dwie cechy Jenny skupia i uosabia.
4. Pozatem wszystkim Jenny jest melodramatem (co widać gołym okiem) na tym zresztą polega jej siła, ponieważ to społeczeństwo traktuje niejako
wedle jego własnych kategorii schematy wewnętrzne i Hollywood: motyw
spisku, szeryfa (którym jest Milo!) oraz biednej dziewczynki z walizką.
5. Jest w końcu także moralitetem. Moralitetem o odwadze przekonań.
*
Wyrok na Szpotańskiego.
3 lata.
Uzasadnienie.
Życie Szpotańskiego.
Pracował jak wszyscy i studiował jak wszyscy.
Utrzymywał stosunki ze środowiskiem artystycznym, któremu nieobce
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są sprawy społeczne.
Napisał operę, w której nawiązywał do stosunków społecznych.
Podtrzymuje akt oskarżenia.
"Zapowiada rychły upadek ustroju ... "
Na rozprawie nie przyznał się do winy.
"Bezsprzecznym jest, że autorem jest Szpot. Bezsporne jest
rozpowszechnianie za pomocą taśmy.
Przyj. u Platerów.
Bogusławska powiedziała, że gnom to Gomułka.
Definicja dzieła marksistowska.
"Sporządzenie wrogiej literatury" przeznaczonej do rozpowszechniania.
Dowodem szkodliwości notatka w Wiad. Londyńskich.
"Znaczne nasilenie złej woli". ...
*
Demonstracja wtedy tylko jest możliwa, jeżeli nic się nie da zrobić.
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1. wykreślone.
2. Możliwość osiągnięcia jedności poglądów - pop. Putrament.
3. Konstruktywne pomysły:
1) Kom. odwoławcza;
2) rola Rady Kult.;
3) Komisja Konsultacyjna środowisk twórcz.
4. Komisja miałaby na celu opanowanie zebrania, ale nie w duchu
antagonistycznym.
5. Mowy nie ma o demonstracjach antyradzieckich.
19/II.
Zebranie zarządu.
Zaprosiliśmy kol. Putramenta jako I sekretarza.
Putrament.
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Nie byliśmy zwolennikami zebrania z obawy przed konsekwencjami ...
nie jesteśmy przeciwnikami
Nie popieramy decyzji.
Sytuacja nerwowa.
Istnieje możliwość zmiany stanu rzeczy pod warunkiem unikania
komplikacji politycznych, jeżeli zarząd straci kontrolę.
Sprawa stos. pol.-radzieckich.
List 34 - Chodzi m. in. o to, aby nie podporządkowywać kultury
wszelkim wachnięciom polityki zagranicznej.
Podróż Chruszczowa do Bonn.
--Decydującym czynnikiem zarząd - można dokooptować parę osób.
Formy zebrania.
3 formy łącznie:
źle przepr. sprawa;
demonstracje;
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stosunki polsko-radzieckie.
Formy zebrania:
Rezolucja;
Aide - memoire;
Delegacja.
Delegacja.
Odojewski - porządek zebrania.
Auderska - broni komisji.
Dokument zaadresowany.
Jednym z jej punktów prośba o przyjęcie przez władze.
Putrament.
Gwarantuje, że żadna rezolucja z sali nie przejdzie.
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Zarząd rozszerzony o przedstawicieli.
Rezolucja nie jest demonstracją. Złe słowo: jestem przeciwnikiem
rezolucji; jestem za memoriałem.
Delegacja. - Uchwała o przekazaniu memoriału Prezydium.
1) musimy wiedzieć do kogo;
2) że ten ktoś zechce przyjąć;
3) delegacja musi mieć mandat;
4) rezolucja też musi być uchwalona, ale w formie mandatu dla delegacji;
5) musimy mieć gwarancje, że delegacja przekaże rzeczywiście wolę sali;
6) Wątpliwa skuteczność rozmowy; rozmówcy w złej sytuacji.
Porządek zebrania.
1. Dokooptować do opracowania zebrania 5 osób ... (Putrament, Wanda
Leopold);
2. Porządek zebrania;
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3. Wytypować delegatów. (Słonimski, Neverly, Andrzejewski, Żółkiewska,
Jastrun, Putrament proponuje Kosidowskiego).
(Jasienica, Międzyrzecki, Leopold, Ficowski; wykreślone - Dobrowolski,
Neverly, Braun, Drewnowski)
czwartek - godz. 11.
(Żółkiewska x, Bereza x, Hen x, Auderska x, Kosidowski x, Odojewski o,
Bystrzycka x, Kijowski o, Jasienica o, Słonimski o, Międzyrzecki o,
Leopold o, Ficowski o, Neverly o). 8:6 albo 7:6.
Obory, 19.II.
Roger Ayrault: La genése du romantisme allemand. Situation spirituelle
de l'Allemagne dans la deuxiéme maitié du XVIII siecle.
(Anlier, Paris, 1961). I-II.
Anti - Machiavel Fryderyka II - program oświeconego liberalizmu.
Klęska pruskiego liberalizmu nastąpiła w momencie Rewolucji francuskiej
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- w tym samym mianowicie momencie, kiedy ideał Rewolucji francuskiej
skąpał się we krwi i w nadużyciach terroru.
Od pochwały republikanizmu i parlamentaryzmu angielskiego
Fryderyk przeszedł (w późniejszych pismach) do pojęcia Księcia - Boga,
rządzącego wszystkimi, Książę - Rozum, Władca - geniusz rozumu i
sprawiedliwości. (68/69).
Fryderyk II i Ludwik XIV. "Król jest sługą państwa" jest repliką (w
duchu epoki "filozofów") na "państwo to ja".
*
Na zebranie.
1. Przewodn. i propozycja assesorów.
2. Przemówienie otwierające:
3. Referat w imieniu Komisji i odczytanie tekstu.
4. Dyskusja nad tekstem z przewidzianą jego obroną.
5. Głosowanie tekstu.
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6. Wolne wnioski.
*
Tekst.
1. Stwierdzenie faktów. Jakich.
2. Propozycja.
3. Formuła.
*
D. c. Ayrault.
Pochwały Fryd. II.
Idea rewolucji francuskiej: idea państwa zastąpiona ideą społeczeństwa.
Słownik rew. Francuskiej: społeczeństwo, ciało polityczne, instytucja
polityczna, towarzystwo polityczne - wszystkie te terminy wypierają
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zdecydowanie słowo państwo zawarte w ideologii absolutyzmu. Istnienie
polityczne zawarte i sformułowane jest w prawach określających
wzajemny stosunek władzy i obywatela: "Wszelkie społeczeństwo, które
nie posiada gwarancji prawa i w którym nie został określony rozdział
władzy, jest pozbawione konstytucji."
(Deklaracja praw).
Deklaracja eliminuje pojęcie państwa i króla, zastępując je pojęciami
narodu i prawa.
Deklaracja "organise autour de la loi toute la vie de l'homme (*)
Mishelet: "Je definis la Revolution l'avenement de la Loi"...) dans la societe
et lui sonmet les Oxigenees apparemment anarchiques de la conscience, la
triade: liberté, egalité, fraternité." (95).
Montesquieu: "La liberté est le droit de faire tout a que les lois
permettent; ...
"Le genie des tomps sur'a touche" - Baader (1972). Novalos (147);
Kant (148).
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*
1. zobowiązałem zarząd oddziału do natychm. działania,
2. Stała delegacja mężów zaufania upoważniona do zwiększenia
reprezentowania i wyrażania postulatów środowiska;
3) postuluję i zobowiązuję I. O/warsz. do podjęcia kroków o zwołaniu
walnego zjazdu ZLP w trybie nagłym.
*
Obory, 21.II.
Czy nie dość już tych sytuacji metaforycznych? Czy nie dość tego
teatru, bez charakterów, teatru w którym rządzi reżyser, scenograf, a aktor
staje się elementem dekoracji?
Charaktery:
Głupiec.
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Uczciwy.
Święty.
Naiwny.
Katastroficzne skutki, jakie cnota wywołuje w otoczeniu. Terror cnoty.
Terror głupoty. Ciężar uczuć tkliwych, dobrych, pozytywnych.
Np. historia następująca:
Dom zamieszkały przez dużą rodzinę;
Ojciec - chłop przeflancowany ze wsi do miasta. Gospodarkę sprzedał,
czy puścił w dzierżawę, czy zostawił któremuś z dzieci, które chciało
gospodarować;
"kupił sobie mieszkanie w mieście, żyje tu razem z córką i zięciem,
którzy są zupełnymi inteligentami. Jest jeszcze syn - albo bratanek zupełnie
młody chłopiec "szukający prawdy". Córka i zięć już właściwie nie są
małżeństwem, każde z nich ma swoje własne sprawy, jeszcze jest córka
niezamężna i jakiś ich znajomi.
Stary ich szantażuje pieniędzmi, mieszkaniem, które jest jego
własnością. Jest głupi, może obłąkany. Cały plan pozbycia się go. Stary
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wydaje się tylko ofiarą, a nawet ofiarą denerwującą - spiskowcy pozyskują
zrozumienie widowni. Stary jest niemożliwy - głupi, ograniczony,
anachroniczny. Młody posługuje się nim jak instrumentem do własnej
rozrywki z krewnymi i dzięki temu Stary nabiera wartości i sensu. Sztuka
kończy się zwycięstwem Młodego.
4 akty, 2 części.
Osoby.
Stary - Jacek Woszczerowicz l. ok. 60.
Jego syn - chłopowaty, "ale już inteligent w rodzaju T. Nowaka. l. ok.
35.
Na przyjęciu, żona zezwala na rozwód, chcą opanować mieszkanie
starego, żeby je potem zamienić na 2 części.
Synowa - wcielenie inteligenckiego pragmatyzmu.
Żona starego, czy coś w tym rodzaju - ok. 40. Naiwność, najgorsza
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strona jego natury.
Bratanek - sierota po bracie, który gdzieś tam zginął. l. 20.
I akt.
Zbierają się Syn, jego przyjaciele, synowa, mecenas: radzą nad tym, jak
pozbyć się Starego. Przywiózł sobie żonę. Wydaje nowe zarządzenia.
II akt.
Wnętrze przemeblowane według gustu Starego i jego żony. Ona
obejmuje nad rodziną ponurą, głupią władzę.
*
Poczekać.
Komisja, spory opinia brak jednomyślności. Jednomyślność za wszelką
cenę.
Rola zarządu.
L. Mariańska - podpis nieistniejący. Prowokacja.
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Rozszyfrowanie hieroglifów.
Więcej podpisów niż nazwisk na liście zbiorczej.
Zebr. wtorkowe sygnatariuszy + Drewn. i Dobrowolski.
Zarzuty: brak instancji partyjnej / egzekutywy, dobór z podpisujących.
Jeszcze w piątek Bukowska protestowała przeciw Komisji. Nawrocka
odnośnie budowy związku.
Egzekutywa odcięła się od Putramenta.
*
Zdenerwowanie zarządu czy zarząd przekroczył kompetencje, zarząd
powołuje różne komisje.
Tekst listu W.Ż., jestem zmuszona.
Pytanie: org. partyjna zmobilizowała także kol. bezpartyjnych.
nikt w takie sprawy nie wierzy.
Propozycja: cały zarząd z przedstawicielami ZG i przedstawicielami
egzekutywy (propozycje gremium). W. Żółk.
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Najważniejsza sprawa zebrania. - Nie - nie za każdą cenę.
*
Odojewski: czy nie można było dwa dni wcześniej o tym powiedzieć.
"Zarząd wyczynia jakieś cuda"...
Auderska: możemy zorganizować mówców.
Nie lansowaliśmy Komisji.
Pozostać przy roli technicznej.
1) Treść listu W. Żółk. - wzywanie do niesuwerenności.
2) ustąpienie 3 part. nie było powodem do likwidacji Komisji.
3) Komisja była uchwałą.
4) Zorganizowanie opinii przeciw zarządowi, część zarządu przyłącza się
do tej akcji.
Czy zarząd przekroczył Kompetencje.
5) o żadnej praworządności o tych warunkach nie ma mowy.
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Do odpowiedzi:
1. Ja jestem interpretatorem moich aktów: protestuję przeciwko
pogwałceniu suwerenności zarządu.
2. Zebranie nie jest w naszych rękach - kredyt mamy ale możliwości
nędzne.
3. Granice solidarności?
25/II.
(na zebranie)
"Dzisiejsze jest wielkim tryumfem ... Jest dowodem, że statutu nie da
się złamać chociaż nie broni go żadna siła."
27/II.
Zarząd.
Opinia radcy prawnego. Brak danych. Ustalenia przewodniczącego i
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assesorów.
1. Zagajenie.
2. Wybór przewodniczącego. Powołanie assesorów. Kto ma zaproponować.
Sprawa głosowania tajnego. Ktokolwiek z tym wnioskiem wystąpi.
3. Ogłoszenie porządku dziennego.
1) Wybór Komisji wnioskowej;
2) Inform. Min. Kult. i Sztuki (Balicki, Motyka);
3) Dyskusja;
4) Wolne wnioski.
28/II.
Rozmowa z A. S.
Wniosek o składanie rezolucji.
Wniosek o głosowanie tajne.
Rezolucja Zagórskiego, Szelb.-Zaremb., Burka-Mencwela.
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Projekt przemówienia:
Kiedy lewica intelektualna ogłosiła w roku 1945 program literatury
czynnej ideowo ... politycznie ... zaangażowanej zyskała poparcie
najlepszej myśli naszej literatury oraz całego prawie młodego pokolenia.
Literatura, czynna literatura uczestnicząca w kształtowaniu losu etc. ... jest
wartością tradycyjną w naszej kulturze, wynika z sytuacji naszego narodu,
z jego historii etc. ... Kiedy program intelektualny Kuźnicy, IBL zmienił się
w kodeks sztywnych przepisów gwarantowany sankcjami powiązanymi z
całym rytmem ucisku, wtedy ... każdy pisarz musiał sobie odpowiedzieć na
pytanie, co zostało skompromitowane. Idea literatury politycznej, czy
określona idea polityczna? Program intelektualny, czy system polityczny,
który się nim posłużył jako instrumentu propagandy i nacisku W latach
1955-57 literatura polska dała na to pytanie jasną odpowiedź, albowiem,
przemówiła publicystyką, powieścią realistyczną, ostrą groteską, poematem
politycznym w walce ze stalinizmem, odzyskała tę samą siłę, z którą
przemawiała w latach okupacji, w podziemiu i po wyzwoleniu.
Rozwój literatury po tej linii natrafił na trudności ... Cały system cenzur
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pracuje nad tym, aby ją pozbawić ostrości i lotu, siły i autentycznego
wpływu na społeczeństwo. Ten system cenzury znalazł się przed sądem
opinii literackiej zwłaszcza w tym momencie, kiedy sięgnął po, arcydzieła
naszej literatury, z której bierzemy to wszystko, co stanowi naszą
oryginalność i naszą energią twórczą: Mickiewicza, Wyspiańskiego,
Witkiewicza. Proszę nie bronić się, że Mickiewicz jest wystawiany ...
chodzi o to: jaki Mickiewicz. Chcemy Mickiewicza mistycznego,
Mickiewicza mętnego, Mickiewicza ludowego. Boicie się Mickiewicza,
faktycznego, tego, który nam jest najbliższy, bo piętnuje konserwatyzm,
służalczość, upadek ambicji narodowych, niewierność tradycjom.
Ale [...] wystawiać to celniej - to nie wszystko. Literatura stanowi część
tej rytmicznej całości, na którą składa się życie społeczeństwa, instytucje
polityczne, prawo, opinia ... Siłą, która, te rozproszone części łączą w
całość jest energia polityczna, np. zbiorowa wola zachowania
niezależności, osobowości ... Gdy tej woli, tej energii zabraknie, każdy
element życia zbiorowego istnieje jakby osobno, i traci znaczenie. Tym
spoiwem są: opinia i inicjatywa polityczna. Społeczeństwa, które za
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pośrednictwem dostępnych środków przekazu, nie udzieli sobie nawzajem
wezwań, wiadomości, impulsów, społeczeństwo, które na owe wezwania,
wiadomości, impulsy, nie może reagować zbiorowo, jest społeczeństwem
ślepym, głuchym, sparaliżowanym. (Pewnie je czasem plotka, czasem je
ożywi zbrodnia, rozgrzeje wódka). Staje się, społeczeństwem ludzi
nienawidzących się nawzajem i przeszkadzających sobie. Do takiego
zbiorowiska można mówić wierszem i prozą nic go nie poruszy. Literatura
jakże jest samotna, tak jak samotny w nim jest moralista prawodawca, tak
jak smutna jest w nim władza.
Może mu cenzura udzielić przywileju - może mu pozwoli np. w
ogromnym nakładzie wydawać kontrowersyjne książki (Słyszała o takim
projekcie specjalna komisja). Na nic nam się ten przywilej nie przyda. Jeśli
wciąż będziecie mówić do głuchych i paralityków.
Wołamy dzisiaj o zniesienie cenzury. Wołajmy o zniesienie cenzury
zarówno dla literatury, jak dla prasy, radia, telewizji. Wołajmy o
uwolnienie systemu informacji i opinii publicznej z narodowych kajdan.
Wołajmy o prawo do stowarzyszeń i zgromadzeń publicznych, o
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przywrócenie narodowi polskiemu cech społeczeństwa, tj. wolności do
łączenia się i wypowiadania. Socjalizmowi nic nie grozi, bo już został
stworzony - obywatel socjalistyczny jest wolnym obywatelem ...
Rok 1968 jest uroczystym rokiem. 51 lat temu Polska uzyskała byt
państwowy i stała się republiką. Niech nas ta data uroczyście, odświętnie
zmusza do obrony tego, co nam jest - najbliższe, niech nas w całość złączy
- całość kulturalną, w całość społeczną.
Kom. wnioskowa:
Tarnowska, Ficowski, Odojewski, Jul. Żuławski, Jarek Rymkiewicz,
Krzysztoń.
Kom. skrutacyjna:
Grześczak, Leopold, Mandalian, Wojewoda, ...
29/II.
Idiota.
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Rwie się na końcu pierwsza sytuacja.
Zapasiewicz - ton andrusowski. Wejście Nast, a potem Rogożyna mało
dynamiczne, Na, czekaj Gania?
*
Do [...] :
Generał - Gania.
wizyta u chorego - wiersz.
*
Zebranie walne.
przew. Żółkiewska;
asses. Neverly, Międzyrzecki;
sekr. Auderska.
Kom. skrutacyjna.
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Burek, Nagrabiecki, Mencwel, Trzeciakowska, Grześczak, Dobosz.
Wniosek Jasienicy.
Spr. głosowania tajnego:
258 - za,
108 - przeciw,
18 - wstrzym.
[...] 381
1. [...] i uchr.
2. [...]
3. Komisja wnioskowa.
4. Informacja.
5. Odczytanie rezolucji.
Komisja wnioskowa.
Dobrowolski, Odojewski, Żuławski, Rymkiewicz Al., Kijowski, Ficowski,
Przyboś, Bukowski, J. M. Rymkiewicz, J. Krzysztoń, Olcha, J. J. Lipski.
Balicki.
Prezydium zwróciło się z prośbą o tę informację.
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Tekst napisany i uzgodniony.
Interpr. Jarosława Iwaszkiewicza na Radzie Kultury.
Rozmowy Motyki - przeciwstawienie się plotkom.
Trudna, a w tej chwili już bolesna sprawa "Dziadów" ...
Kogo dotyczyły decyzje?
Zatrzymany kolportaż arcydzieła..., czy też zawieszenie "kolejnej
eksploatacji"?
Różne interpretacje - rozpiętość interpretacji.
"Każda interpretacja" tego potężnego dzieła ... staje się dyskusyjna ...
mniej lub więcej kontrowersyjna ..."
W skrótach czają się niebezpieczeństwa ...
Mówi się więc o Dziadach Shillera czy Dejmka ... t. zn. o
subiektywnym widzeniu tego poematu.
Stosunek publiczności kulturalnej do inscenizacji Dziadów.
1948 - przygotowania do wznowienia Shillerowskiego przedstawienia
"Dziadów". Narada.
15 insc. Mickiewicza.
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"Prawzór polityczny"
Zamysł włączenia "Ustępu" i wiersza "Do przyjaciół Moskali."
"Dzieło" Dejmka i Stopki zafascynowały stylistyką ...
Zabrakło dyscypliny intelektualnej.
"Dejmek nie zwrócił na konieczność wyważania akcentów ..."
Dał dedykację, nie dał Do przyjaciół Moskali. ...
"Może być pomówiony o nacjonalizm
Najpotężniejsza scena wizja ks. Piotra.
Grottgerowski symbolizm - mógł być wyrazicielem spraw "rzekomo
przez historię niezałatwionych ..."
Usunięto pretekst do demonstracji sprzyjających, aby ratować powagę
Mickiewicza.
Dyskusja odsunięta na później.
Rezolucje. Dobrowolski, Kijowski, Zagórski, Mencwel.
Dyskusja.
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Słonimski. - Anty-żydokomunach.
Obecne kierownictwo przeprowadza destalinizację. Niewiele pozostało
ze zdobyczy października.
Solidarność z Czechami.
Jasienica.
Jak mogło dojść do takiej decyzji? Rządzenie bez konfrontacji z opinią
publiczną.
Prasa.
Brak wyników na to jak reaguje społeczeństwo.
Protesty studentów.
"tę młodzież obchodzi coś więcej poza własną karierą ..."
Wiersz antysemicki.
Sprawa "Dziadów" wzbudziła antysemityzm.
Mamy opinię kraju nietolerancyjnego.
Putrament krzyczy na Jasienicę.
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Artur krzyczy na Putramenta.
Dobrowolski.
Decyzja w sprawie "Dziadów".
Jastrun.
Prawa reżysera.
Broni mistycznej treści "Dziadów" - ks. Piotra.
Holoubek zintelektualizował wielką improwizację - zszekspiryzował.
Reakcje młodzieży.
Szmaglewska.
Jaremko-Pytowski.
Kołakowski.
Gaworski.
Pozostanę wierny partii nawet kiedy nie ma racji.
Lichniak.
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Obalone mity o apolitycznym charakterze [...] [...] o profesjonalizacji
nie zeszliśmy się tutaj na seminarium mickiewiczowskie mówić w
kategoriach politycznych i narodowych o fałszywej alternatywie. Fałszywa
alternatywa: eskalacja niezadowolenia czy przewrót antysocjalistyczny.
Krytyczna kontynuacja ustroju. Świadomość ta wyklucza dewiację w
polityce zagranicznej oraz podważanie autorytetów i patriotyzmu ludzi
sprawujących władzę. Ale w sprawach kultury ... dzielimy ze
środowiskiem: Mały Kodeks - anachronizm. Współodpowiedzialność za
miejsce Polski w świecie - Sojusz z ZSRR.
Osoba Gomułki.
Kisielewski.
22 lata bierzemy po gębie, w 23 roku nagle się obraził.
Nie mieliśmy Krasińskiego. Nie było Norwida. Dramaty
Roztworowskiego, Nowaczyńskiego. Korygowanie przeszłości w historii.
Pisarze historyczni. Pisarze na emigracji. Manifest lipcowy drabina
niecenzuralnych.
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Spr. cenzury. Cenzura przerzuca odpowiedzialność na was.
Andrzejewski.
Jestem za spokojem i rozwagą, o których mówił kol. Dobrowolskiego i
dlatego będę głosował za rez. kol. Kijowskiego.
"Współczesność jest zakłamana, historia jest sfałszowana ... Sam byt
polskiej twórczości i kultury jest zagrożony ... Chyba najwyższy czas, aby
ludzie, którzy rządzą Polską zrozumieli, że demonstracje są polityczną
troską ... W Polsce dzieją się rzeczy sprzeczne z podstawami.
Stoberski.
Grzędziński.
O wieczorach mickiewiczowskich. Np. w ZBOWiDzie.
Międzyrzecki.
O niepodzielnej kulturze.
Bocheński.
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Putrament.
Jeżeli mamy mówić o demokratyzacji tego kraju, trzeba mieć skalę
porównawczą.
Doświadczenia demokracji. Zmasakrowanie Nowaczyńskiego.
Czuchnowski, Bereza.
Antysemityzm. Jest ta zaraza ... Partia walczy.
Albo demonstracja, albo działanie.
Gomułka.
Uchwalić rezolucję Dobrowolskiego w płaszczyźnie rozmów.
431- obecnych
356- głosowało
221- Kij.
124- part.
10- biernych
221+124+10 = 355
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Rezolucja Dobrowolskiego:
W imieniu POP PZPR i Koła ZSL.
Zgromadzeni w dniu 29.II.1968 na Nadzw. Walnym Zebraniu O. Wskiego zwołanym z powodu zawieszenia przedstawień "Dziadów", A.
Mickiewicza w inscenizacji K. Dejmka na scenie Teatru Narodowego w
W-wie, świadomi współodpowiedzialności za kształtowanie życia
kulturalnego Polski Ludowej, wyrażamy zaniepokojenie tą decyzją i
okolicznościami jej towarzyszącymi.
Widząc w pięknych tradycjach naszego piśmiennictwa narodowego, w
ich postępowym charakterze, bezcenne wartości dla kształtowania
socjalistycznej kultury narodu, odnotowując z satysfakcją fakt, że w Polsce
Ludowej tradycje te są z pietyzmem pielęgnowane i przekazywane
najszerszym rzeszom odbiorców, ubolewamy z powodu tego, że mogło
dojść do zawieszenia przedstawień "Dziadów".
Pragniemy zarazem, kategorycznie odgrodzić się od prób
manifestowania postaw obcych tym tradycjom, sprzecznych z interesami
naszego Ludowego Państwa.
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Niestety sprawa "Dziadów" w inscenizacji Dejmka stała się powodem
(sic!) nieodpowiedzialnych manifestacji oraz posłużyła za pretekst do
działań nie mających wiele wspólnego z arcydziełem Mickiewicza, a nawet
wystąpień zwróconych przeciw polityce Partii i Rządu, do tendencyjnych
ocen zasad tej polityki.
Jesteśmy przeświadczeni, że niedomagania w realizacji naszej
socjalistycznej polityki kulturalnej mogą i powinny być usuwane w
atmosferze spokoju i powagi, przy naszym współuczestnictwie co
uważamy za swój obowiązek.
Oczekujemy, że w takich właśnie warunkach "Dziady" w reżyserii
Kazimierza Dejmka będą mogły być wystawione na scenie Teatru
Narodowego.
Zobowiązujemy władze związkowe do poinformowania najwyższych
czynników partyjnych i rządowych o naszym stanowisku.
--760

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Pisarze polscy zgromadzeni dnia 29 lutego 1968 na walnym
nadzwyczajnym zebraniu O. Warszawskiego ZLP poruszeni zakazem
dalszych przedstawień "Dziadów" Mickiewicza na scenie Teatru
Narodowego, stwierdzają:
1) Od dłuższego czasu mnożą się i nasilają ingerencje władz sprawujących
zwierzchnictwo nad działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
ingerencje dotyczą nie tylko treści utworów literackich, lecz także ich
rozpowszechniania i odbioru przez opinię.
2) System cenzury oraz kierowania działalnością kulturalną i artystyczną
jest arbitralny i niejawny, nieokreślone są w nim kompetencje
poszczególnych władz, ani sposób odwołań od ich decyzji.
3) Ten stan siłą rzeczy zagraża kulturze narodowej, hamuje jej rozwój,
odbiera jej autentyczny charakter i skazuje na postępujące wyjałowienie.
Zakaz, który dotknął "Dziady", jest szczególnie jaskrawym tego
przykładem.
4) Postulaty pisarzy, przedstawiane w formie uchwał i memoriałów przez
władze ZLP, oraz czołowych reprezentantów środowiska pisarskiego, nie
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zostały dotąd uwzględnione.
Powodowani troską obywatelską wzywamy władze PRL do
przywrócenia zgodnej z naszą wiekową tradycją tolerancji i swobody
twórczej. Domagamy się przywrócenia "Dziadów" Mickiewiczowskich w
inscenizacji Kaz. Dejmka, których usunięcie ze sceny wywołało
zrozumiałe rozgoryczenie mieszkańców stolicy".
Ostatnie zdanie Żółkiewskiej:
"Są bardzo poważne powody, ażebyśmy to zebranie natychmiast
skończyli. Zaufajcie mi koledzy, starałam się przewodniczyć i dać Wam
dowód swojej lojalności. W tej chwili przerywam zebranie. Bardzo was o
to proszę. Zamykam obrady."
Wnioski nie przegłosowane z powodu braku quorum:
1. Rezolucja uchwalona powinna być w pełnym brzmieniu ogłoszona w
prasie przynajmniej w Stolicy ...
(A. Kijowski)
3.III.
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Nacjonalizm.
Grzybowski.
"Przed nami stoi pytanie: jaki problem jest problemem wiążącym dla
tych dziejów (dziejów Polski - Aki), a równocześnie odpowiadającym
potrzebie naszej epoki. Chyba coraz częściej odpowiedzią współczesnego
historyka na to pytanie jest słowo "naród" - i chyba taka właśnie
odpowiedź odpowiada najistotniejszej potrzebie współczesności, jest
niejako wyczuciem przez historyka aktualnego "zamówienia społecznego".
(Ż.L. nr 9, 3.III. - Rozmowy z ojczyzną).
"Zjawisko neonacjonalizmu w różnych postaciach przejawia się w
wielu krajach Europy i poza Europą. Nacjonalizm jest wielkim
prymitywizmem ideowym, polega bowiem przede wszystkim na negacji,
na podnoszonej do rzędu ideologii koncepcji "hunty". W pewnych
warunkach może mieć ona głębsze podłoże i nawet motywację etyczną,
gdy jest np. reakcją na przemoc i ucisk. Na terenach kolonialnych
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nacjonalizm jest zrozumiałą reakcję na niesprawiedliwą przemoc. Tego
uzasadnienia nie ma teraz na zachodzie Europy. Toteż neonacjonalizm
wypływa tam jako prymitywny surogat ideowości ...
... "Neonacjonalizm - przynajmniej w obecnej formie - niewiele zgłasza
tez do realizacji. Jest przede wszystkim negacją w ocenach - podobnie jak
ongi hitleryzm - wyraźnie nihilistycznych. Otóż wydaje mi się niesłychanie
niebezpieczna jest psychoza tego nawskroś negatywnego nacjonalizmu
działającego na społeczeństwo. Być może pod tym ciśnieniem nie
wytworzą się żadne nowe ruchy polityczne prowadzące do awanturnictwa
..."
(TP. nr 9, 3/III. 68).
6/III.
Jenny - program - odwaga.
Górnicki.
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7/III.
Komisja Z.L.
Strumpch-Wojtk., Janina Broniewska, Meller, Wiech, Broniewska, Safian,
Gerhard, Hen, [...] , Brycht, Putrament.
*
Przypisy do Boudelaire'a.
Race:
E. G. on la Seduisante Aventuviére. - tytuł powieści projektowanej przez B.
Theo Sylwester.
Charles Barbara.
Chanavand.
Levoillernt
Sny wedle Swedenborga.
Campbell.
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Pardis.
Pecudesque locutae. Gadające stada. Chyba jedn. z błędów Giradina.
Robert Houdin:
Michel Lévy - wydawca Histories extr.
Urlici.
Maria Clemm.
Pani Dumay.
Mizes.
Theodor de Bainville.
Brierre de Boismont.
Sezewisz - Seneka.
Stagizyta - św. Jan Chryzostom.
acadia.
La Passion raporte tout ů elle.
Ceratte.
Alph. Rabb.
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Hildebrand.
Edyn Ney.
moxa.
8/III.
Rozmowa z H. A. Ostrzeżenia.
Intrygi żydowskie. "Pan w tym wszystkim jest takie dziecko przez
ptaka przyniesione..."
Żydzi zainicjowali podpisywanie, Żydzi przemawiali, Żydzi odrzucają
nasz eksport. A. chce mnie "ocalić" od ew. procesu, w który mógłbym być
wplątany. Radzi mi po prostu wyjechać do Zakopanego. Wszystko to ma
być oparte na informacjach pewnej osoby partyjnej.
*
Rozruchy pod uniwersytetem. Opustoszała ulica i pęd karetki
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pogotowia. Pochód starszych panów z teczkami, idących "perswadować"
studentom ...
9/III.
Rozruchy pod politechniką. Bezczelna notatka w Życiu. List otwarty do
Korotyńskiego.
11/III.
1) Pismo min. dyscyplinarna odp. prac. nauk.
Zapow. repr. podstawa do zebrań
2) areszt. 5 os. z delegacji (M-Mor)
3) Senat w kom. 6 prof. - Herbst, Bobr., Sosnowsk., Shirgiełło, Żychowski
- wyjść wejść.
4) Rybicki wzywał MO. Pusty senat w sob.
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12/III. 13/III. 14/III.
Projekt rezolucji dla Zarządu Oddziału.
W ostatnich dniach doszło w naszym kraju do szczególnie ostrych
przypadków łamania praworządności; w zagrożeniu znalazły się
podstawowe prawa Konstytucyjne obywateli, a w szczególności prawo do
wypowiedzi i zgromadzeń, oraz prawo do obrony dobrego imienia.
Zarząd Oddziału Warszawskiego ZLP, przejęty najwyższym
niepokojem, protestuje preciwko próbom wywierania nacisku na
obradujące w dniu 29.II. walne nadzwyczajne zebranie ZLP; protestuje
przeciwko kłamliwym i oszczerczym sprawozdaniom prasowym
dotyczącym tego zebrania oraz przeciwko zniesławieniu w prasie i na
zebraniach publicznych wybitnych pisarzy, członków naszego Związku,
oraz środowiska pisarskiego w całości.
W poczuciu odpowiedzialności społecznej wykonując określony w
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statucie ZLP obowiązek ochrony ideałów socjalizmu i demokracji zarząd
oddziału warszawskiego, potępia z oburzeniem brutalne akcje władz
porządkowych przeciw studentom Warszawy, a w szczególności użycie do
tych akcji robotników. Zarząd Oddziału warszawskiego ZLP piętnuje
agitację antysemicką w prasie i na zebraniach oraz wszystkie próby
wywołania konfliktu między klasą robotniczą a studentami i inteligencją
twórczą.
Rezolucję
niniejszą
zarząd
o/w
przekazuje
Komitetowi
Warszawskiemu oraz Zarządowi Głównemu ZLP oraz Zjazdowi Stow.
Dziennikarzy Polskich.
Na zebranie:
1) odczytać protokół.
2) Sprawozdanie z czynności prezydium od dnia 1/3.
3) Sprawa wniosków na zerwanym zebraniu.
4) W szczególności sprawa rezolucji - wniosek o przekazanie rezolucji
redakcji dzienników, związkom twórczym oraz CRZZ i tym zakładom
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pracy, które nadesłały rezolucje potępiające.
5) Określenie stanowiska Zarz. wobec ostatnich wypadków.
Głos Pracy, PAP, Przyjaciółka. Życie Warszawy, Walka Młodych, Polskie
Radio i Telew., Tryb. Ludu., Stolica, Sztandar Młodych;
- ogółem 49 redakcji.
Z rezolucji: dobry pan i zły sługa.
Nazajutrz po zebraniu narada KW z udziałem Kraśki. Egzekutywa
poszerzona. Zebranie obciążone konsekwencjami. Ocena działalności
komitetów partyjnych.
*
Sprawa mojego podania.
Zrzec się prowadzenia Komisji.
*
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Projekt Zjazdu pisarzy partyjnych.
19/III.
Po przemówieniu Gomułki:
1) Nie było to przemówienie programowe, ale sytuacyjne o celach bliskich.
2) Oto one:
a) uspokojenie młodzieży;
b) uspokojenie czy też reglamentacja, kampanii personalnej w partii jako
zbyt ryzykownej;
c) uspokojenie aparatu, który mógł poczuć się zagrożony napaściami
prasowymi;
d) uspokojenie "bratnich partii", a nawet niektórych rządów zach.europejskich (np. francuskiego), które mogły podejrzewać, że w Polsce
dochodzą do głosu elementy awanturnicze.
3) Na pożarcie tłuszczy partyjnej G. rzucił ZLP, a w szczególności
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Jasienicę.
4) Dalszy ciąg wydarzeń jest trudny do przewidzenia. Ze wszystkich celów
G. zdaje się osiągnie tylko dwa: uspokoi chyba (narazie) młodzież (t. zn. do
strajku okupacyjnego nie dojdzie); uspokoi może "bratnie partie", które
rozgłoszą te jego zdania o antysemityźmie. Doły aparatu partyjnego będą
niezadowolone i należy obawiać się z ich strony licznych prowokacji.
21/III.
Wiadomość o wojsku.
25/III.
Cykl zdarzeń uniwersyteckich chyba zakończony. Lecą głowy: Dejmek
wyrzucony z partii, Żółkiewski z PAN. Albo Gomułka na czele większości
Biura udaremnił putch Strzeleckiego, Witarzewskiego i Moczara, albo się
nimi posłużył i zasłonił sekretarzami wojewódzkimi, a większość Biura
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rozbije w ciągu miesięcy, które nadejdą. To drugie wydaje się
prawdopodobniejsze. Przypuszczam, że ZSRR chciał Gom. wyeliminować
jako przeszkodę w rozmowach z Niemcami, a Gom. przystąpił do
kontrofensywy w oparciu o "partyzantów ..." jaka jest w tym rola Gierka?
Prawdopodobnie był proponowany przez Moskwę na I sekretarza i
uprzedzony przez Gom. Może tylko udawać wiernego i czekać na lepszy
czas.
Obory, 1.4.68.
Miłość wypowiada się także poczuciem winy; im ono mniej
uzasadnione, tym miłość czystsza.
*
Artykuł Rakowskiego w Polityce ("Socjalizm i ludzie"). Czy podjąć
polemikę. Nie pozwolić się zepchnąć na pozycję biernej, milczącej
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opozycji jak Andrzejewski i inni po liście 34. Nie wygłosiłem
przemówienia na zebraniu, a zatem mam jeszcze rezerwę w zapasie, i sam
jestem rezerwą. Tylko ja to mogę zrobić. Artykuł Rakowskiego zdaje się
zapowiadać ruch reformistyczny podobny do przedpaździernikowego.
Przejmą najbardziej umiarkowane elementy z ruchu studenckiego; nastroją
"krytycznie" różnych Szczypiorskich, różne Nawrockie, różnych Lamów, i
zrobi się znowu pół-reforma, bo najbardziej radykalni zostaną
wyeliminowani, jak "Po prostu". Włączyć się więc, póki czas, podbić
stawkę.
Oczywiście, jest to jakby niesolidność wobec dotychczasowych
partnerów, bo oni będą woleli zapaść w pełną chwały izolację. Trzeba by to
więc kryć przed nimi.
Oczywiście, niewykluczone także, że właśnie przez ten akt wystawię
się na sztych. A w takim razie - czy to trzeba robić? Jeśli wszystkich mam
sobie zrazić tym sposobem? I nic nie uzyskać? Stać się Andrzejem
Braunem z pewnego okresu ...
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*
Książka St. Marczaka-Oborskiego "Teatr czasu wojny".
Teatr a aktualność. Wypowiedź Jaracza o przedstawieniach
"Lekkomyślnej siostry" w Lublinie 1939 roku, po wejściu Niemców:
"Zdawałem sobie sprawę, że nie są to sztuki odpowiednie na ten moment,
ale właśnie w tym złowieszczym momencie chodziło mi przede wszystkim
o "akcent życia. (12).
Kultura zawsze jest instrumentem władzy: "Równocześnie z
zaostrzeniem terroru Niemcy poszli na pewne złagodzenie w dziedzinie
kultury. Miało to znaczyć, że walczą tylko z buntownikami, a dla lojalnej
ludności chcą być niegroźni" ... To chyba zresztą nie o to chodziło, a o to
raczej, aby mobilizować patriotyzm polski do ewentualnej walki z
Rosjanami.
Ciekawe materiały dotyczące "polityki kulturalnej" Niemców w 919.
(49-51).
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Nina Veidt - ścięta toporem. Jej fotografie z Fuldem.
Żywotność teatrów we wszelkich warunkach, w każdym momencie.
Faktomontaże historyczne Schillera (125). A gdyby tak do nich
nawiązać? (Ważne dla teatru!). Tajna Rada Teatralna. Działalność utopijna
w zakresie organizacji życia teatralnego i artystycznego. Aktualność tych
pomysłów. Ich tendencja ogólna i ucieczka pod opiekę rządu.To
zrozumiałe, bo najgorszym straszakiem tych wszystkich ludzi był
komercjalizm. Jednocześnie szalony biurokratyzm - zwykły w takich
razach, gdy artyści biorą się do działalności prawodawczej. Marczak
ostrzega przed tym biurokratyzmem. (135).
Kalendarium.
Obory, 3.IV.
Czy można podjąć w tej chwili na ślepo polemikę w sprawie kultury?
Pomijając już wszystkie okoliczności?
Argumenty:
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1. Administracja.
a) Likwidacja koncernów prasowych i przejście pism na własny
rozrachunek; utracone dobrodziejstwo równowagi finansowej jaką
zapewnia koncern zostanie wynagrodzone dobrodziejstwem swobodnego
ustalenia nakładu objętości, składu osobowego etc. A nade wszystko:
większy ruch w czasopismach - niech upadają przestarzałe i nieczytane i
niech się tworzą nowe; walka o czytelnika jest walką (ruchem) idei.
Płynność zespołów jest naturalnym doborem sił.
b) dla wydawnictw: Likwidacja Departamentu Wydawniczego Min.
Kultury i Sztuki, który rozdaje monopole wydawnicze, blokując w ten
sposób inicjatywę. (Brzozowski, Mochnacki). Uprzedzenie osobiste
dyrektora departamentu mogą ważyć na ruchu wydawniczym i na obrazie
kultury. W wypadku konkurencji jest to niemożliwe; bo konkurent
wykorzysta każde przeoczenie, każde opóźnienie.
c) nie tykam teatru i filmu, gdyż stanowią one zupełnie odrębne
zagadnienie.
2. Cenzura.
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a) O tym, że cenzura winna dotyczyć tylko spraw związanych z
bezpieczeństwem państwa i tajemnicą wojskową, czy polityczną, mówi się
głośno i nie ma z czym polemizować. Rzecz tylko w tym co zostanie
podciągnięte pod tajemnicę; jak wiadomo w akcie oskarżenia przeciw
Szpotańskiemu za "fałszywą wiadomość przynoszącą istotne szkody
państwu polskiemu" uznano dwuwiersz: "W ekonomiczny kraj wpadł
korkociąg, wszystko wysysa straszny rurociąg".
b) Ewentualnie nowe sformułowanie nowych zadań cenzury pozostanie
pustym słowem tak długo, póki dzałania jej nie zostaną ujęte w normy
prawne.
c) Liberalizacja cenzury może być przeprowadzona tylko łącznie z
decentralizacją zarządzania, w przeciwnym wypadku funkcje cenzury
ideologicznej przejmą organa administracji: departament wydawniczy,
wydziały Rad nadzorczych, lub w końcu instancje partyjne - i to
niezwiązane z danym środowiskiem (np. organizacje partyjne przy ZLP),
ale nadrzędne (np. KC lub KW), co się równa dyktaturze instruktorów.
Znaczenie cenzury.
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Nie mam żadnej możliwości stwierdzenia jaka była w ostatnich latach
działalność cenzury, podejrzewam, że dość nikła, że gdybym np. ogłosił
prywatną ankietę wśród pisarzy i wydawnictw, plon okazałby się ubogi interwencje nieliczne lub błahe. Sam od wielu lat nie miałem żadnej
ingerencji w moje teksty. O co więc ten cały hałas? O książki nienapisane.
Nikt nie jest na tyle szalony, aby pisał na darmo, z góry wiedząc, że
cenzura tekstu nie przepuści. Wobec tego zaginęły całe gatunki i kierunki
literackie: publicystyka, powieść współczesna, pamiętnikarstwo
współczesne, polemika, w końcu krytyka literacka.
Obszary milczenia: historia najnowsza - ujawniona i w znacznej mierze
sprostowana od strony wojskowej, pozostaje tabu od strony politycznej;
współczesne życie polityczne kraju - wszelkie przejawy mogą być tylko
oficjalne, lub ekstremistyczne; struktura władzy - nie do pomyślenia jest
zatem np. satyra polityczna w dużym stylu - jej brak rodzi zjawiska chore,
jak Szpotański; Stosunki gospodarcze - ich krytyka sprowadza się do
korekt w funkcjonowaniu istniejących instytucji, bodźców - jest rzeczą nie
do pomyślenia podważanie sensowności. Np. problem wekslowy; (wartości
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pieniądza), który jest centralną kwestią moralności pracy.
3. Klimat polityczny.
Zanikająca więź społeczna; martwica społecznych uczuć. Katastrofa w
Szczecinie. Opowiadanie o roli prasy. Na ten klimat składa się więcej
czynników - nie tylko kulturalne. Błędne koło: aby zmienić klimat
polityczny, trzeba uaktywnić kulturę; aktywna kultura może istnieć tylko w
zmienionym klimacie politycznym.
Obory, 5.IV.
Pracować, pracować. Przełamać te chwile gnuśne, chwile niepotrzebnej
refleksji, która moje myśli odprowadza w nicość, chwile nieprawdziwej
zadumy, które są tylko ucieczką przed wysiłkiem; nie pozwolić na
pojawianie się wśród czynności moich owych barier, które mi tak trudno
przychodzi przekroczyć; życie umysłowe wymaga ciągłości, czynności
nieustannej. Umysł podobny jest do pływaka, który idzie na dno, gdy tylko
przestaje ruszać ramionami; ruchy mogą być nawet nieskoordynowane,
781

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

brzydkie, byle jakie - nic to: aby tylko utrzymać się na powierzchni, a zaraz
odszukamy zagubiony rytm i kierunek.
Brak zainteresowań, namiętności; brak nie celów (bo jest ich mnóstwo),
ale pragnienia, aby je rzeczywiście osiągnąć, lub może wiary w ich
osiągnięcie. A przecież osiągam je - gdy te najdalsze wciąż są dalekie, ileż
bliższych osiągnąłem prawie mimo woli. Więc warto, warto. Są ludzie,
których zadowala myśl o celach bliskich, to może sprawa wychowania w
atmosferze pozytywnej i wśród ludzi ambitnych. Nie znałem ambitnych
ludzi w moim dzieciństwie; znałem tylko zrezygnowanych, którym z ust
nie schodziły wartości ostateczne. Trudno mi teraz przyzwyczaić się do
myśli, że i tu jest coś do zdobycia. Niechże tak będzie i - tym lepiej nawet:
niech myśl o śmierci kieruje moim życiem, niech strach powszedni przed
strachem ostatecznym wyzwoli ze mnie odwagę działania, angażowania
wszystkich moich możliwości i uzdolnień w to co robię. Niechże się boję
konsekwentnie. Słabością moją jest to, że już nie jestem zrezygnowanym
półinteligentem jak mój ojciec, a jeszcze nie jestem ambitnym
intelektualistą; nie dowierzam mojej sytuacji. Niechże i tak będzie: tylko
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ten lęk półinteligenta trzeba mi przemienić w lęk wielki, ostateczny,
ostateczny - w wartość duchową przemienić moją skazę, w kapitał
kulturalny to, co jest dziedzicznym obciążeniem.
(Montaigne: o bezczynności).
*
Głupstwa Artura. Cały jego życiowy system oparty na kompromisach,
eufemizmach, na słowach nieostrych, na niejasnych sytuacjach, na
przemilczeniach, na konwencjonalnych wynikach - cały jego optymizm
ufundowany na uśpionym sumieniu - załamał się naraz, bo okoliczności
zmusiły go do zajmowania pozycji jednoznacznych.
*
Rewolucja Chrystusowa: Chrystus przed każdym Żydem postawił
nakaz indywidualnego wyboru - indywidualnego zbawienia, Świat
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żydowski był zbudowany na zbiorowym grzechu (pierworodnym) i
zbiorowej umowie (Zakon). Chrystus powiedział: "Nie każdy, kto mówi
'Panie, panie, wnijdzie do Królestwa...', a to znaczy: nie wystarczy być
Żydem, aby osiągnąć zbawienie. Otworzył monoteizm żydowski na cały
świat, a judaizm ortodoksyjny pozbawił znaczenia.
Marksizm i freudyzm są właściwie próbami odnowienia pojęcia winy
zbiorowej (bo niezawinionej) i odkupienia zbiorowego (klasowego).
Warszawa, 7/IV.
Z teatru mnie wylali. Rozmowa z Marszyckim. Wszystkiego
najlepszego. Chciał naturalnie, żebym sam złożył dymisję. A gówno.
*
Na zebranie zarządu:
Statut:
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§ 23. Zarząd składa się ... oraz z Prezesów lub w ich nieobecności z
członków Zarządów Oddziałów, delegowanych uchwałą Zarządu Oddziału.
§ 33. ... Do Kompetencji Główn. Sądu Koleżeńskiego należy
roztrzyganie odwołań ...
Wstrzymanie się od głosu: POP powinien zwrócić się od razu do
Oddziału.
*
Zarząd Oddziału Warszawskiego zaleca reprezentującej go koleżance
Auderskiej powstrzymywanie się od głosowania nad wszelkimi
postanowieniami
Zarządu
Głównego
dotyczącymi
Walnego
Nadzwyczajnego Zebrania ZLP w dniu 29/II.
Zarząd Oddziału Warszawskiego uważa, że pełna ocena tego zebrania
będzie możliwa dopiero po skonfrontowaniu wszystkich reprezentowanych
tam stanowisk.
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Zarząd Oddziału Warszawskiego protestuje ostro przeciw
zniesławieniu kolegów w prasie i na zebraniach publicznych.
W związku z przedłożonym Zarządowi Głównemu i opublikowanym w
prasie oświadczeniem POP PZPR przy w-skim Oddziale ZLP, Zarząd
Oddziału Warszawskiego oświadcza, że gotów jest skierować do Sądu
Koleżeńskiego przy Oddziale w-skim każdą umotywowaną i
udokumentowaną skargę zgłoszoną przez upoważnionego imiennie
rzecznika.
8/IV.
Stosunki pol.-czeskie.
Zjazd czeski.
Stos. pisarza i społ.
Pytanie o artykuł Gontarza.
Ostatnie pytanie.
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10/4.
Uchwała Zarządu Głównego z 9.IV..
"Ubolewanie" z powodu zebrania, które zostało przez inspiratorów i
niektórych inicjatorów przekształcone w polityczną manifestację
skierowaną przeciw polityce partii i rządu ...". ZLP - co określa jego statut
na stanowisku politycznej akceptacji ustroju Polski Ludowej i jej
socjalistycznej perspektywy rozwojowej. Perspektywa ta wyraża
najgłębszy interes naszego narodu i jej kultury. Dlatego forum związku
literatów nie może służyć działalności ludzi, którzy chcą ją wykorzystywać
dla celów sprzecznych ze statusem politycznym naszego stowarzyszenia".
Niestety niektórzy członkowie związku od szeregu lat, swoją działalnością
i wypowiedziami wyraźnie ten status naruszają..."
Biorąc pod uwagę powszechną opinię społeczną, głosy środowisk
literackich i uwzględniając żądanie organizacji partyjnych PZPR i ZSL ZG
postanawia ... skierować wniosek do ... o usunięcie ...
Zastrzeżenia w obecności działaczy. Nie ma mowy o działalności
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literackiej.
11.4.
Polacy - Czesi.
Nie będę tu powtarzał komunałów o pobratymstwie; obecna prasa
czeska nie zasługuje na komunały, dzisiejszy czytelnik czeski jest zbyt
wymagający na to, bym go częstował frazesami o polsko-czeskim
pobratymstwie, o przyjaźni i t.d. Między narodami nie ma ani miłości, ani
nienawiści, są tylko relacje wynikające stąd czy się te dwa organizmy
polityczno-kulturowe potrzebują nawzajem czy nie, czy mają wspólne cele,
czy przeciwstawne.
Mówmy o stosunku dwóch naszych kultur. Nie w historii, ale dzisiaj.
Mówmy pozatem o stosunkach kulturalnych nie tych, które wyrażają się w
aktach oficjalnych, ale tych, które wyrażają się w psychologii kulturalnej, i
mówmy o odczuciach powszechnych, nie zaś tych, które dotyczą czeskiego
kręgu specjalistów od literatury czeskiej na naszym terenie i specjalistów
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od literatury polskiej na gruncie czeskim. Nie trudno zauważyć, że jedni i
drudzy znajdują się na marginesie życia literackiego. Wiadomo, że na
uniwersytetach kształci się grupka sympatycznych bohemistów, którzy
potem przemieniają się w tłumaczy, sprawozdawców etc. Każde
wydawnictwo przeznacza jakiś kącik na literaturę czeską, redakcja
zamieszcza jakąś informacyjkę. Wszystko to traktuje się grzecznie, acz bez
zapału. Dlaczego? Po prostu dlatego, że zarówno Polacy jak i Czesi mają
głębokie poczucie tego, że są kulturalnym partykularzem; i choćby nie
wiem jak się wzajem sobą interesowali, ich główne zainteresowania i
aspiracje kierują się ku wielkim centrom kulturalnym, ku wielkim,
uniwersalnym literaturom czy to będzie francuska czy rosyjska - ... Wynika
to także stąd, że obie nasze literatury są bardzo skoncentrowane na
problemach krajowych; obie nasze literatury są bardzo obywatelskie,
bardzo narodowe - przez to mało uniwersalne. Już przez to słabnie
zaciekawienie jakie mamy wzajem dla siebie w dziedzinie twórczości. (Co
nie wyklucza zresztą sezonowych sukcesów wzajemnych). I na to nie ma
rady; żadne pobożne życzenia nic tu nie zmienią. Myślę, że Polacy i Czesi
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potrzebują siebie nawzajem zupełnie w innej dziedzinie. Jeżeli powiadamy,
że obie te literatury są w podobny sposób ""wewnętrzne", "obywatelskie",
"narodowe"", wiemy dobrze ile z tego wunika problemów artystycznych,
politycznych moralnych; wiemy ile stąd pochodzi skrzywień w rozwoju
naszych literatur, ile rzeczywistych czy pozornych opóźnień, i wiemy
jednocześnie (choć wciąż mamy trudności z precyzyjnym określeniem
tego), że jednocześnie tym serwitutom społecznym, tym swoim sytuacjom
moralnym, literatury nasze zawdzięczają swój styl, swoją odrębność - mało
może "eksportową", mało "uniwersalną", ale za to autentyczną ... Co na ten
temat myślimy - Polacy i Czesi - jakie refleksje nasuwa wciąż przecież
zmieniająca się sytuacja w naszych społeczeństwach - otóż to są sprawy,
które powinniśmy wspólnie dyskutować, lub dyskusje te po prostu
wymieniać. Myślę, że prawdziwa nasza współpraca literacka powinna
istnieć w wymianie publicystyki społeczno-literackiej, mało: - na wspólnej
publicystyce. Konkretnie: na tym po prostu, żeby Polacy pisali do pism
czeskich i słowackich, a Czesi i Słowacy do pism polskich. Nie na zasadzie
uprzejmej "wymiany", ale na zawadzie autentycznej współpracy, polemiki;
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jest to po prostu konieczność chwili historycznej, jaka dla naszych narodów
przyszła, i chwila ta polega po prostu na upodobnieniu naszych struktur
społecznych oraz na upodobnieniu doświadczeń politycznych w ciągu
ostatniego dwudziestolecia.
Więc współpraca polemiczna. Ale naturalnie, przede wszystkim
informacja ...
2. Informacja.
Czy wiedziałem o zjeździe? Dopiero teraz dowiaduję się, kiedy prasa
polska przedrukowuje z opóźnieniem niektóre opóźnione informacje prasy
czeskiej. Zebranie ...
3. Zebranie.
Zebranie warszawskiego oddziału ZLP, jest jak wiadomo przedmiotem
ostrej krytyki, która ostatnio przeniosła się nawet na teren sejmu. Jako
członek zarządu o. warszawskiego brałem udział w jego organizowaniu,
podpisałem list o jego zwołanie, zgłosiłem projekt rezolucji, która została
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przyjęta. Przyjmuję więc tę część odpowiedzialności za to zebranie, która
na mnie spada. Uważałem, że to zebranie jest potrzebne, ponieważ w
środowisku literackim narosły problemy wymagające stanowczego
przedłożenia. Ani zwykłe sprawozdawcze zebranie ZLP, ani tym bardziej
zjazdy walne nie są do takiej dyskusji odpowiednim forum, ponieważ z
reguły obciążone są problematyką organizacyjną, czy "bytową",.
Jakie to problemy? Myślę, że wiele z nich dotyczy także
Czechosłowacji ...
Myślę, że można je ująć w trzy grupy: w grupę problemów
administracyjnych, w grupę problemów cenzury i w grupę problemów,
które określił bym mianem "klimatu". ...
Takie problemy winny były złożyć się na walne zebranie. Czy to jest
możliwe? Nie. Nie ma takiego forum zdolnego przedyskutować taką
wiązkę problemów i nie ma takiego czasu, któryby na to starczał.
Wobec nagromadzenia tych problemów, wobec nieistnienia
publicystyki zebranie musiało zamienić się w paradę oratorów. Jest to
naszą regułą życia społecznego; wtłoczone w jedno łożysko, rodzi ono
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ekstremistyczne reakcje. Tam gdzie nie ma stałej więzi intelektualnej,
rodzą się widma dążeń anarchistycznych, widma utopi, głupstwa. Wcale
nie twierdzę, że wszystko co zostało na tym zebraniu powiedziane, było
mądre, im większe ujście dla nagromadzonych namiętności, tym
ostrzejszym biją one prądem, i tym bardziej ślepa, czy nieobliczalna jest
ich siła. Wielkość demokracji polega on na tym, że jest ona aparatem
samoregulującym się.
Zebranie trwało 10 godzin ... winno było chyba trwać tydzień.
Powiedzmy inaczej: bo też to nie jest tematyka zebrania, lecz publicystyki.
W ostatnich czasach takiej publicystyki zupełnie nie było, a ponadto było
dość faktów świadczących o tym, że nikt sobie podobnej dyskusji nie
życzy. Prasa pominęła zupełnym milczeniem dwudniową dyskusję na ten
temat, jaka miała miejsce w ZLP w styczniu 1964 roku; głośny list 34
intelektualistów do premiera Cyrankiewicza, zamiast stać się pretekstem do
rozmowy, dał hasło prasowej nagonce; obszerny memoriał opracowany w
szerokim gronie pod egidą Zarz. oddz. W-skiego ZLP za czasów prezesury
Ig. Neverlego, został skwitowany, jednym przemówieniem - ministra na
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zjeździe w Krakowie 1966. Niedomagania w dziedzinie polityki kulturalnej
sygnalizuje dziś prasa i zapowiada na ten temat dyskusję. Jak dotąd
czytamy tylko inwektywy, oszczerstwa. Jak dotąd, zamiast reformy
wadliwych struktur, mamy do czynienia z czystką personalną i to osobliwie
pokierowaną przeciwko Polakom pochodzenia żydowskiego.
4. Pisarz - społeczeństwo.
W ostatnich czasach ujawniła się szczególna cecha literatury i zarazem
szczególna cecha społecznej sytuacji pisarza w naszym kraju; i znów
myślę, że dotyczy to w równym stopniu pisarzy czeskich. Otóż w
rozwiniętej demokracji społeczeństwo wypowiada się w prasie, na
zebraniach publicznych; ma swych reprezentantów w posłach, sędziach,
adwokatach. Jego zbiorowa wola wyraża się w prawach, jakie aprobuje,
jego zbiorowa wyobraźnia przybierają kształt instytucji publicznych, norm
prawnych, a jego temperament w legalnych manifestacjach takich jak
wybory, referendum, wiec czy strajk. W demokracji rozwiniętej literatura,
filozofia, religia stanowią sferę życia duchowego, indywidualnego, lub
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środowiskowego.. W demokracji zniekształconej przez ustawy wyjątkowe,
zdeprawowanej przez monopol aparatu państwowego, zatrzymanej w
rozwoju, społeczeństwo jako całość jest zbiorowiskiem ludzi
pozbawionych owej wolności, inteligencji, temperamentu, woli. Na jego
marginesie, lub w jego elitarnych kołach tworzą się zjawiska namiastkowe,
które pretendują do miana zjawisk reprezentatywnych. Wtedy naraz
literatura staje się taką instytucją, chociaż powinna być domeną
prywatnych wrażeń i refleksji, a środowisko literackie, składające się z
ludzi od polityki dalekich, ba! takich nawet, którzy w literaturze szukają
schronienia przed polityką, przyjmuje na siebie obowiązki forum
publicznego; w takich warunkach może dojść do zjawiska politycznej
amatorszczyzny, z której bardzo łatwo naśmiewać się, lecz której źródłem
są: 1) dezinformacja, 2) postępująca martwica społeczna, 3) degeneracja
jakiej podlega każda myśl w porę niewypowiedziana. Prawdziwa rola
literatury wobec społeczeństwa polega na pogłębieniu jego uczuciowości,
na rozwinięciu jego wyobraźni na wywołaniu jego dowcipu i jego zmysłu
krytycznego "na komplikowaniu jego procesów myślowych. W
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społeczeństwie, którego życie zbiorowe jest ograniczone, literatura sama
staje się jego myślą, jego wyobraźnią, jego dowcipem. Jest to akt uzurpacji
niezawinionej, normalnej ... Tworzy się błędne koło: im większe zadanie
społeczne bierze na siebie literatura, tym większa tworzy się wokół niej
pustka społeczna. Albowiem rolę instytucji literatura obejmuje tylko w
społeczeństwach, ogarniętych martwicą. Gdy tylko odżywają naturalne
więzy społeczne, znaczenie literatury spada w dziedzinie społecznej, a
narasta w dziedzinie duchowej, a zatem zostaje sprowadzona do
właściwych proporcji.
Sytuacja literatury w demokracji zatrzymanej w rozwoju bliska jest
sytuacji władzy; im bardziej apatyczne społeczeństwo i im bardziej
pozbawione możliwości i zdolności samorządzenia sobą, tym większa rola
władzy, której przypada wtedy kierować to, co z natury kierownictwa nie
potrzebuje, i regulować zjawiska, które winny regulować się same. Im
większa jej rola, tym większe jej osamotnienie. Władza we wszystko
ingerująca, jest władzą samotną. Literatura we wszystko ingerująca jest
literaturą samotną. I społeczeństwo kierowane, jest społeczeństwem
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samotnym.
Samotność - wolność (p. dziennik).
13/4.
Wystawa malarstwa weneckiego.
Tom. Dolabella (1570-1650). Sąd mistyczny z Kraśnika Lub.
Msza dziękczynna.
Liturgiczne opery bez światła i rytmu.
(?) Dom. Tintoretto - Tom. Lubelski.
Paolo Veneziano - Madonna w ciężkiej, złotej sukni. (XIV poł)
Carlo Crivelli - św. Antoni ze straszną skórą i św. Łucja z oczkami na tacy.
Święte męczennice Francherciego - wyraziste twarze przy naiwności.
Giov Bellini - Madonna smutna z zatroskanym dzieciątkiem.
Jacopo Barbari: Chrystus - Żyd, płowy, tęgi w sukni z hebrajskim
napisem na sukni.
Giov. Balt. Cim. d. Conejbiani: (1459-1507)
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Pieta chłopska - Chr. umarły, siedzący sztywno. Wyraz niedowierzania
na twarzy Marii.
Bastiani - portret w ostrym konturze.
Ciornegliano: Chrystus wśród doktorów i portret Chrystusa.
Vincezo Catena: Maria z Zachariaszem i trefionym dzieciątkiem i także
trafionym (ciemnym) Janem.
Boccaccino: Pieta anielska - anioł podtrzymujący Chryst umarłego.
Malarz kreteńsko-wenecki: podobieństwo do bizant.: fałdy, rozczłonk.
płaszczyzn schematyzm. Golgota, z której roztacza się wyspiarski
krajobraz.
Giorgione: naśladownictwo - portret i rycerz w zbroi. B. ciemne tło wyłaniający się blask twarzy, włosów zbroi.
Campagnola: znalezienie grobu św. Izydora - owca i woły zaglądające
do otwartego grobu na klęczkach.
Palma Vecchio Nagretti: Sante Conversazione, w której bierze udział
m. in. Św. Sebastian z jedną strzałą wbitą w samo serce.
Ładna scena Jakuba i Racheli - pocałunek bardzo czuły.
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Nieznany malarz: portret mężczyzny w czerni, z czerwonym
kołnierzem.
Bordone: Apollo.
Z rysunków: Campagnino, Guardi.
Bellalto: Co to jest rysunek lawowany.
Tiepolo: Stajnia osłów.
Martwy wielbłąd.
Lorenco Lotto: Madonna w bladym błękicie - dzieciątko tulące się do
Jana Chrzciciela.
Portrety: Bessom; Tycjan; Micheli - dama w złotej sukni; Sastris? lekarz; Tintoretto - admirał; Veronese - portret mężczyzny w futrze - na
płótnie o dziwnym splocie;
Tycjan - portret doży (Bułgaria).
gama - złamana, stare złoto.
Tintoretto: św. Magdalena - zielonkawa, podobna do Basi W.
Chrzest Chrystusa - wszystko przełamane bielą.
Brusson: Kuźnie Wulkana - Ładne zwiastowanie pasterzom.
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El Greco: pod błękitnym niebem i chmurami uzdrowienie ślepego.
della Vecchio: Starzec wróżący żołnierzowi, grający Apollo - dziewczęcy
w połyskliwej szacie, zasłona go na wpół przykrywa; chmara rudych
włosów.
Masierchi: Architektura fantastyczna.
Guardi - ciemny kanał z białymi plamami żagli, [...] , [...]
Canaletto: drzewa w zimowym krajobrazie.
Pikretto: św. Józef z dzieciątkiem.
Giov. Battista: Tryumf.
19/4.
Krytyka literacka jakkolwiek by się ją pojmowało, jest teorią
twórczości; czy jest osądem dzieła literackiego, czy jego egzegezą, jej
punktem wyjścia jest przekonanie krytyczne, że arcydzieło jest możliwe.
Krytyk, przez negację lub afirmację, pokazuje drogę do arcydzieła, ujawnia
sposób jego zrobienia. Krytyka jest więc teorią arcydzieła, w odróżnieniu
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od teorii literatury, która dotyczy w ogóle sposobów wypowiedzi
literackich czy też sposobu ich interpretacji.
A czym jest krytyka krytyki? Teoria krytyki? Teorią teorii?
Wchodzimy w grę słów ulubioną przez krytyków teoretyzujących na swój
własny temat; rzecz ciekawa, że tego rodzaju grą słów zabawiają się
krytycy zdążający zresztą do zbudowania jej metody unikowej. Mam w
rękach książkę wydaną w popularnej serii 10/18 przez Union Generale
d'Editions; nosi tytuł "Les Chemins actuels de la critique". Jej redaktorem
jest znakomity krytyk Georges Poulet, autor ... Zawiera referaty
wygłoszone na konferencji krytyków w Cerisy la Salle (wrzesień 1966).
Lektura to niestety nudna dla czytelnika, który w grze słów nie gustuje,
bądź to ma wystarczającą inwencją, aby wziąć w niej aktywny udział i do
ułożonych tam stu aforyzmów na temat stosunku autor - krytyk, dorzucić
własnych dziesięć. Sprawa jest niezmierzona i niewymierna (językowo
przynajmniej); tak niezmierzona i niewymierna jak stosunki między
człowiekiem a człowiekiem.
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Co ciekawe, że choć prawie wszyscy krytycy młodego pokolenia, którzy
wypowiadali się w Cerisy, mają ambicje stworzenia nowego, naukowego
języka krytycznego i którzy rzeczywiście umieją bardzo porządnie
systematyzować materiał artystyczny, z jakim mają do krytycznego
czynienia, ilekroć zabierają głos w sprawie samej krytyki sadzą metaforami
jak za dawnych dobrych lat. Tyle, że zmieniła się poetyka krytycznych
metafor: o ile dawniej materiału skojarzeniowego dostarczała przyroda (lub
mitologia), dziś dostarczają go nauki ścisłe, o ile dawniej geniusz był np.
niedostępnym światem, a krytyk np. terenem zagłębionym w labiryntach
jego wyobraźni, dziś świat stał się układem struktur, a krytyk ...
Wszystko jedno: chcę tylko powiedzieć, że pierwotny, "archetypiczny"
obraz dzieła-tajemnicy i krytyka-odkrywcy pozostał nadal przy życiu.
Zmieniła się poetyka opisu przygód odkrywcy; to znaczy chciałem
powiedzieć, że zmiany w krytyce dokonują się wyłącznie w sferze języka.
Para autor-krytyk jest wciąż tą samą parą i opis stosunku między nimi
jest wciąż sprawą psychologii.
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Dowodzi to tylko jak bardzo psychologiczna, personalna to sprawa.
Lapidarnie ujął to Douskowski: "Nauka dotyczy tylko rzeczy ogólnych, a
skoro wyraz literacki może być tylko indywidualny ..." Wniosek Dousk.
skierowany jest przeciw socjologii literatury (niesłusznie zresztą), ale
odnieść go można właśnie do owej teorii krytyki: krytyka literacka jest z
natury rzeczy faktem indywidualnym, teoria z natury rzeczy dotyczy
zjawisk poznawalnych, jakże więc można stworzyć ogólną teorię zjawisk
poszczególnych? Można oczywiście działalność krytyczną ująć w jakichś
kategoriach ogólnych: w kategoriach psychologii, w kategoriach socjologii
(w obu systemach można zapewne znaleźć odpowiedź na pytania: kto
krytykiem zostaje, jak krytyk zachowuje się wobec dzieła: twórcy ...), lecz
z tego nie wyniknie teoria postępowania krytycznego, które - jeśli ma mieć
wartość - musi dokonywać się poza regułę.
Tymczasem owa "teoria teorii", krytyka krytyki wykazuje w ostatnich
czasach tendencję do rozrastania się. Pod pokrywką historia literatury,
teoria, krytyka ... Ostatnie tomy katalogu ogólnego "Cerela de la Librarie"
notuje ponad 7.000 dzieł jakie ukazały się od 1.1.1956 do 1.1.1966, co
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stanowi prawie połowę liczby powieści, a ponad połowę książek
poetyckich, jakie w tym samym czasie ukazały się we Francji.
Czy to nie przesada? Oznacza to odpływ pewnej ilości pisarzy, czy też ogólnie licząc - "humanistów" (historyków, filozofów, moralistów) w
stronę tej bardzo specjalistycznej dziedziny pisania, a także utratą tych
pisarzy dla szerokiej publiczności.
Gdyż to nie jest literatura do czytania. Autorka zestawienia
bibliograficznego załączonego do wznowionej książki, wyróżnia
następujące rodzaje krytyki:
1. Rodzaje "tradycjonalne" (krytyka erudycyjna zajmująca się badaniem
tekstów, publikowaniem i komentowaniem ineditów; do tego rodzaju
należą także badanie nad biografią niektórych pisarzy - stały się one
szczególnie niedyskretne jak np. książki St. Guillemin o Lamertinie, V.
Hugo, Rousseau B. Const ...). Odrębną dziedzinę krytyki "tradycjonalnej"
stanowi stylistyka oraz wszelkiego rodzaju badanie nad źródłami,
wpływami, etc. (Łatwo zauważyć, że autorka do "krytyki" zalicza to
wszystko, co u nas składa się na tzw. "literaturoznawstwo").
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I tak np. monografie pisarzy (np. ...) zalicza się tu także do "krytyki".
Wydaje się to całkiem słuszne - o czym dalej.
Poza tymi rodzajami "tradycjonalnymi" istnieje "nowa krytyka". Co to
jest "nowa krytyka". Jeden z jej głównych przedstawicieli Roland Barthes
określa ją tak, że polega ona na świadomym przybliżeniu dieła literackiego
(współczesnego lub dawnego) do jednej z wielkich ideologii
współczesnych. B. wymienia cztery wielkie inspiracje owej "nowej
krytyki" egzystencjalizm, marksizm, strukturalizm, psychoanalizę. Inny
krytyk strukturalista Genette, określił tę zasadę jeszcze inaczej: "jednym z
zadań krytyki jest przelać na literaturą przeszłości doświadczenie literackie
dzisiejsze i czytać pisarzy dawnych w świetle dzisiejszym". Jeszcze inaczej
mówi o tym sam Georges Poulet, dla którego nowa krytyka jest krytyką
"identyfikacji", czy też partycypacji". "Nie ma prawdziwego krytyka bez
zbieżności dwóch (książka i autor) świadomości. Wzory takiej krytyki
Poulet znajduje w twórczości J. Riviere'a i Charls du Bos. "Po raz pierwszy
powstała we Francji - pisze P. - która jest przeniesieniem jednego świata
duchowego w inny świat duchowy". Tego rodzaju krytykę uprawiał Proust,
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który mówił o "przedłużeniu w Solile cudzego rytmu myślowego".
Ciekawa jest uwaga P. o krytyku-Prouście, dowodząca, że całe dzieło
powieściowe Prousta powstało z refleksji nad literaturą, nad gatunkiem
powieściowym, nad samym pisaniem; że jest ono więc samo w sobie
krytyką powieści a i Ireland pisze następnie o krytyce uprawianej przez
Gide'a i Valery'ego. Obaj oni położyli akcent na autonomię dzieła; postać
autora może być czasem kluczem do odczytania dzieła, nie odwrotnie.
Odwrotnie postępuje - jak pisze Ir. - krytyk-policjant, dla którego pisarz to
ktoś kto się odradza.
Poulet i Ireland dowodzą zatem, że "nowa krytyka" ma już swoją
historię. Można by do niej dorzucić jeszcze trochę faktów: czy mianowicie
takiej "krytyki identyfikacyjnej" nie uprawiali już romantycy? Czy książki
Stendhala, Szekspira i Racine" albo "Szekspir" Victora Hugo nie były
takim przelaniem współczesnego doświadczenia literackiego na literaturą
dawną? Czy nie można zatem powiedzieć, że istnieje tylko taka krytyka,
albo klasyczna, tj: sprzedająca dzieło nie pod kątem współczesnej
dynamiki literackiej, albo pod kątem dawnego jej ideału? A reszta? Reszta
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jest sprawą indywiduów, szkół myślowych, odmian czasu, aktualności
politycznych, językowych wrażeń, ewolucji - wędrówki metafor,
przekładania się metafor w obiegowe terminy. Piszę to wszystko dla tych
krytyków, którzy za każdym nowym pomysłem interpretacyjnym dopatrują
się odkrycia metody jedynej prawdziwej, naukowej a nade wszystko
uniwersalnej. Z doświadczeń wszystkich bojowych szkół krytycznych,
widać bowiem, że nie tylko krytyk kształtuje metodę swego postępowania,
ale autor będący przedmiotem analizy. Jaques Leenhardt bardzo
pomysłowo porównał dwie analizy twórczości Racine'a, uczyniona jedna
przez marksistę (czy raczej psycho-socjologia) Goldmanna, a druga przez
psychoanalityka (a raczej "psychokrytyka") Maurona. Dwa plany
interpretacji pokrywają się zupełnie w najogólniejszym schemacie, co
prowadzi młodego "psychosocjologa" do stwierdzenia, że jak się wydaje
Racine'a da się "czytać" równie dobrze w języku psychoanalitycznym, jak
w języku socjologicznym. Leoni wybiera "raczej" język socjologiczny,
ponieważ psycho-krytyk - jak mu się wydaje - "intelektualnego nastroju
pisarza nie można odnieść do nerwic odziedziczonych z dzieciństwa".
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Dlaczegóżby nie? Można! - odpowie Mauron - i zarzuci Goldmannowi, że
ten świat myślowy Racine'a ma za ekran, na którym rysują się figury z
otoczenia poety i w fantastycznych kształtach odbijają się polityczne
konflikty epoki. Nie można powie Mauron - uważać pisarza za medium
jego klasy, a jego myśli za coś co powstaje mimo jego woli i co z reguły
znaczy co innego niż wypowiada. Kiedy mówi Bóg "myśli król", kiedy
myśli Rzym, myśli Port-Royal ... Czy tak nie można? Można! To bardzo
ciekawe. Chociaż drugorzędne. Leenh. przyznaje, że analiza z punktu
widzenia odziedziczonych nerwic daje pomniejszego znaczenia wnioski.
Analiza socjologiczna także! Gdzie jest główny nurt analizy krytycznej?
Otóż wyznacza go dzieło. I trzeba teologicznym kluczem czytać dzieło,
które mówi o stosunku człowieka do Boga, w politycznym takie, które
mówi o polityce, a psychologicznym inne, które analizuje stosunki między
ludzkie, wszystkimi naraz kluczami czytać trzeba dzieła genialne, które jak "Komedia ludzka", jak "Czas utracony" są wszystkim naraz - światem.
Metodę czytania dzieła literackiego narzuca samo dzieło; wybór metody
jest pierwszym aktem interpretacji, tzn. zrozumienia.
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Autorka "resumé" wymienia następujące szkoły "nowej krytyki":
marksistowską, którą na francuskim terenie reprezentują August Cornn i
Lucien Goldmann; psychoanalityczną (szczególnie Charles Manson, autor
głośnej książki "Des metaphore obsedantes au mythe personal", pełna
znakomitych spostrzeżeń, śmieszyła mnie trochę samozachwytem nad
wynalezieniem metody, którą autor reklamuje jak proszek mydlany
samopiorący). Następnie krytyka tematyczna. W tym dziele - nie wiemy
czy słusznie nazwanym - autorka wymienia najpoważniejsze nazwiska
Webera, Prousta, J.P. Richarda, Starobiskiego, a wśród "patronów" przede
wszystkim Spitzera i Buchelarda. Słowo temat używane od dawna przez
krytyków tradycjonalnych, nabrało w ostatnich czasach nowego sensu. Nie
chodzi już o to, aby w dziełach pisarza odkryć "przedmiot", którym się
zajął i który pod jego pióro powraca przy pełnej jego świadomości, lecz o
to, aby odkryć "zorganizowaną sieć obsesji" (wedle wyrażenia Barthesa
powstające nie w stanach podświadomości, w strefach ponadrefleksyjnych, czy przed-refleksyjnych jego świadomości".
Bardzo cenne wydaje się to nowe określenie "tematu" dzieła, a raczej
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twórczości (takie ujęcie tematu mu umożliwia właściwie interpretacją
poszczególnej książki) jaki żywi pisarza i słuszna wydaje się uwaga
Pouleta, że "czytać to znaczy odczytywać po raz drugi" - lub jak mówi
Proust - "rozumieć to znaczy przypominać" ...
Otóż określenie "krytyka tematyczna" jest trochę mylące, za szerokie,
bo mimo wszystko zaciera granice między "psychokrytyką" zdeklarowaną
a krytyką strukturalistyczną. - "Methaphores observantes" Maurone należą
do psychoanalizy twórcy są "siewcą obsesji", a także stanowią swoiste
struktury językowe, a więc należą do tego zakresu badawczego, który
autorka wyróżnia w dziale krytyka formalistyczna - a na prawdę
strukturalistyczna. Lepsze już jest po prostu określenie "krytyka
strukturalistyczna", bo o nią tutaj przecież chodzi: o taki sposób czytania
dzieła literackiego, który w oderwaniu od biografii, psychologii lub intencji
autora, w oderwaniu od jego środowiska społecznego oraz od epoki
rozumianej jako zespół warunków tworzenia, porządkuje zawartość dzieła
wedle powtarzających w nim elementów. Naturalnie, tak uzyskany rezultat
- nieledwie obliczenie - trzeba odnieść do jakiegoś poza-literackiego
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systemu, do kontekstu, który znów zależy zarówno od autora badanego, jak
od badacza. Strukturalizm jest napewno metodą postępowania badawczego,
ale nie jest filozofią dzieła literackigo i służyć może dowolnej filozofii,
dowolnemu programowi: doskonale wyobrażam sobie strukturalistyczną
prozę marksistowską, czy teologiczną.
Wreszcie na końcu krytyka "formalistyczna", wywodząca się zarówno
ze strukturalizmu, antropologicznego Levi-Straussa, z lingwistycznej
szkoły de Sausoure'a i Jekobrona?, z rosyjskich formalistów, jej mistrzem
aktualnym jest Buther, na sesji w Cerisy reprezentował ją Genette (Gerard
ur. 1930) ... Ta wielka szkoła, której zawdzięczamy zarówno wielką pracę
nad uprecyzyjnieniem opisowego dzieła literackigo, jak i niewiarygodne
skomplikowanie języka krytycznego, aż do stopnia jego nieczytelności,
otóż ta wielka szkoła zbudowana została na rozciągliwej nadmiernie
definicji języka. Jeżeli ostatecznie strukturą jezykową wysokiego szczebla
jest temat (tak rozumiany jak u Barthe'go) i wątek wędrujący, i gatunek
literacki to mamy do czynienia ze swoistą denominacją (przerwaniem)
zjawisk kulturowych w ogóle, a nie z metodą interpretacji poszczególnego
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faktu artystycznego.
Co do mnie, zgadzam się w pełni z tą denominacją, o tyle, o ile
wskazuje na to, że wszelkie zmiany w sferze ducha, są zmianami
językowymi. Raduje się dusza konserwatysty. Jednocześnie jednak
językowa interpretacja dzieła, wchodzi na tak ogólnej teorii literatury,
tracąc z pola widzenia arcydzieło, którego - jak powiedzieliśmy na
początku - teorią winna być krytyka literacka, jeśli ma się czym różnić od
tzw. u nas "literaturoznawstwa".
Palmiry, 21.4.
Już dawno w kraju było źle, oj źle! Kto chciał ten rządził. Bywało
nieraz - mówi król: pójdziem na wojnę, podbić sąsiedni kraj bo jego ziemi
nam potrzeba; a zresztą - mówi - dobrze jest pobić póki masz sąsiada, który
- niepobity - jutro nam może łupnia dać. Więc - mówi - ludzi trzeba zebrać,
pieniędzy trzeba i dowódców. Tak mówił swoim adiutantom, i
sekretarzom, i ministrom. I dobrze. Rozkaz - mówi jak sobie 812
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Najjaśniejszy Pan chce. Idą do siebie, i ani się tam komu śni wykonać
rozkaz. Jakieś narady i komisje, i głosowanie, memoriały, tak jakby było o
czym mówić, gdy król tak rzekł. W gazetach też wypisywano stosy bzdur.
23/4.
"Czarodziejska góra".
Młody wiek bohaterów: Hans 23 lata, Settembrini mniej niż 40 l.
Nigdy nie zauważyłem, że antypatia do Rosjan pochodzi stąd, że wojna
była blisko.
"Halucynacyjne wypowiedzi Hansa; np. mówić Settembriniemu, że go
wziął za kataryniarza. Mann osiąga ten efekt przez to, że zaciera granice
między pomyślanym, a powiedzianym. Rozbija konwencję towarzyskiej
wypowiedzi przez materiał myślowy, przez skojarzenia powstałe
wprawdzie w intymnym, zamkniętym obiegu myślowym.
24.4.
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Czytanie "Czarodziejskiej góry". Jak to się stało, że ja tę książkę tak
świetnie pamiętam. Napisać taką powieść, którą ja sam umiałbym potem
zapamiętać.
25.4.
Banalność uczuć w Czar. Górze. I nie tylko: Mann nie robi zbyt
wielkich ceregieli z miłosnym postępowaniem Castorpa, przejście od
spojrzeń przy stole do latania po piętrach za kto jest niezauważalne, i jak
gdyby oczywiste.
T. Mann nie robi też ceregieli ze swymi bohaterami: por.
głupkowatości Settembr., które podziwia Cestorp. Uczucie dla pani
Chauchat rodzi się w najgłupszy sposób i ilustrowane jest tekstami
kawiarnianych piosenek jakie plączą się po głowie Hansa C. A nawet
przychodzi taki komentarz: "Czyż trzeba bliżej określać te przeżycia
wewnętrzne, które zarazem obciążały i uskrzydlały dni H.C.? Każdy zna je
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dobrze ..." (199). T. Mann rozumie dobrze konieczność partnera; bohater
nie może rozwijać się sam wewnętrznie. Musi mieć - jak w elżbietańskim
dramacie - "powiernika". Takim "powiernikiem" Hansa jest już Joachim, a
gdy ten sam staje się postacią równorzędną, narrator podsuwa bohaterowi
partnerów następnych: Settembriniego, Naphtę, etc., a dla poznawania
Kławdii - pannę Eugelhardt z Królewca. Można zaryzykować twierdzenie,
że wszelki utwór polegający na grze postaci, polega na dobieraniu postaci
głównemu bohaterowi. To partnerzy, a nie sam bohater wikłają i rozwijają
akcję powieści. Można powiedzieć, że powieść powstaje z dwóch zadań,
jakie sobie autor stawia: 1) wymyślić bohatera, 2) sprawić, aby nigdy nie
był sam.!
Potrzeba partnera, świadome jego szukanie (str. 200) w momencie
uświadomienia sobie dziwnej relacji Kławdia - Przybysław Hippe.
Ta zasada "komunikowania się": str. 200.
Zasada "obcości" w dobieraniu partnerów, "tylko temu co nam obce
przypisujemy charakter. (205).
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26.4.
Młoda kobieta prosi Adolfa, aby dbał o ten grób, gdy jej nie będzie.
Wyrzuty sumienia Adolfa, że tego nie robi. Wyczytał raz jej nazwisko na
liście skazanych. Jego cierpienia i niecierpliwość. Jego nienawiść do ruchu
oporu.
3.5.
List biskupów. Język dewocyjny. Jedyne wyobrażenie Kościoła:
praktykujący; zgromadzeni na nabożeństwach, pod kierunkiem księży. Nie
rozumie zupełnie co to Kościół powszechny, otwarty.
5.5.
Jeśli świat fizyko-bio-chemiczny przedstawia nam się jako jedność,
jeśli jedność ta coraz ściślej da się wyrazić symbolem matematycznym, a
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sformułować w uniwersalne prawo, jeśli Kosmos zarówno w swej skali
maksymalnej, jak minimalnej wykazuje celowość i powszechną zgodność,
tylko rzeczą odwagi i konsekwencji jest uznanie, że Kosmos ten jest
jednością, myślą, Kosmos jest pomyślany.
6.5.
Książki Frycza: O teatrze i sztuce.
Frycz jest świetnym pisarzem. Uprawia następujące gatunki literackie:
portret, biografię, nekrolog, opis podróży w tym sprawozdaniu z wrażeń
teatralnych i artystycznych, krytykę teatralną, polemikę, wspomnienie,
nawet klasyczną nowelę.
7.5.
Opowiadania - przypowiastki. Tak to robić jak Czechow w warstwie
obrazu, a tak jak Mann w warstwie znaczenia. Znajdywać dla idei
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ekwiwalent w sytuacji. I szybciej, na miły Bóg, szybciej.
Serię krótkich opowiadań. Np. małżeństwo mądrej kobiety z
despotycznym, młodym idiotą.
*
Do przeglądu prasy na kwiecień.
Les Temps modernes:
11.V.
Co trzeba zrobić?
Dokładną, pełną analizę całego 25-lecia. Ale teraz: jaką. To znaczy:
jaką metodą - naukową ("quasi-naukową"), czy powieściową.
Oczywiście powieściową.
Historia człowieka, który wychodzi z podziemia, próbuje współpracy
(oczywiście "krytycznej") z reżimem, wpada gdy reżim się zaostrza, ulega
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szantażowi ubeckiemu (tu historia kobiety), poczem przez wszystkie lata
następne usiłuje wyzwolić się: i od szantażu, i od kobiety.
12.5.
Poszukiwanie zaginionej, utraconej, uprowadzonej przez mężczyzn.
Eurydyka. Nie ma Eurydyki. Fałszywe Eurydyki. Orfeusz pieśń stracił.
Orfeusz zapomniał pieśni. Piekła przed nim stają zamknięte. Orfeusz
oniemiały.
*
Artykuł Kossaka w Miesięczniku Literackim. Odpowiedzieć na to
przez, spisanie dziejów opozycji literackiej, za jej początek przyjmując rok
1953 r. Dlaczego ten właśnie rok? Dlatego chyba, że proces Hausky'ego i
sprawa lekarzy moskiewskich ujawniły oblicze stalinizmu tym wszystkim,
którzy jeszcze mieli co do niego jakieś wątpliwości. Ściślej: nie sama
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sprawa lekarzy, ale jej "odwołanie" w kwietniu 1953; reżim ujawnił wtedy
po raz pierwszy swe własne kłamstwa; a późniejsza walka o schedę
polityczną po Stalinie naruszyły wyobrażenia o monolicie. Duch dziejów
okazał się szalbierzem.
15.5.
Do przeglądu prasy.
La Table ronde.
Eugenio d'Ors: oryginalna meto-historia i koncepcja eonów,
konstansów oraz dychotomie "Myśl figuratywna", jego "eony": barok i
klasycyzm. Jego filipika przeciw nacjonalizmowi w sztuce. Jego ironia.
Joseph Pieper: Nadzieja a historia. Druga hipoteza Kanta. Co to jest
nadzieja? Marksitowska krytyka Ernesta Blocha: Folozofia nadziei ma
charakter religijny. Egzegeza lingwistyczna. Niejasna definicja. Spinozy:
radosne oczekiwanie.
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17.5.
Na rozmowę z A.:
1. Sprawa udziału w zjeździe. (Jez.?)
2. Pozycja pisars. Czego oczekiwać?
3. Aspekt polityczny walki o wolność kulturalną.
4. Potrzeba określenia się "opozycji".
*
ad. 2)
a) tradycyjny punkt widzenia: pisarz-działacz (Dąbrowska);
b) marksistowski punkt widzenia: pisarz propagandysta (wysoko
kwalifikowany specjalista od propagandy przy założeniu, że polityka, w
której jest on rzecznikiem, jest realizacją utopii. (Borowski, Woroszylski);
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c) nowoczesny punkt widzenia: pisarz jako medium; jego obowiązek
społeczny, jego "misja" polega na pełnym wyżyciu się artystycznym.,
(engagement existentialiste).;
d) Krytyka tego stanowiska: odpowiada ono konsumpcyjnej cywilizacji, a
nie przeciwstawia się jej, jest w gruncie rzeczy swoistym hedonizmem
(Leiris). Prowadzi do literatury komplikacji formalnej, zadowolenia,
statycznego, exhibicji, eskapizmu. Jest to właściwie odmiana "preciosité".
e) Literatura par definition przeciwstawia się modelowi cywilizacyjnemu,
stanowi jego krytykę. Skomplikowana sytuacja pisarza polskiego: mamy
do czynienia z despotyzmem, którego przejawy klasyczne (cenzura,
zagrożenie wolności osobistej), wywołują w nas pewne objawy
anachroniczne (np. walka o wolność słowa, o "godność pisarza", o
"zagrożenie kultury narodowej"), a jednocześnie społeczeństwo na drodze
do cywilizacji konsumpcyjnej, co znów skierowuje literaturę na drogę
owego "wyżycia się" artystycznego (Andrzejewski). Ponieważ nie mamy
do czynienia ani z klasycznym despotyzmem, ani ze społeczeństwem
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konsumpcyjnym, alternatywa jest fałszywa.
f) Ocena wydarzeń. Cokolwiek się stało, i cokolwiek się stanie, rezultatem
tych wydarzeń nie będzie ani stalinowski monolit, ani demokracja
klasyczna. Obserwacja zjawisk na całym świecie wskazuje na to, że
wszystkie przemiany ustrojowe i socjalne idą w kierunku wytworzenia się
powszechnego społeczeństwa konsumpcyjnego rządzonego przez
technokratów (władza sama staje się problemem techniki), w którym rolę
ideologii, całkowicie manipulowanej pełnić będą frazesy nacjonalistyczne,
pacyfistyczne; mity, residua.
g) rola literatury wobec tego procesu jest do całkowicie nowego
sformułowania i to nie tylko na gruncie społecznym, ale także, na gruncie
samej twórczości.
h) fakty: wzrost autorytetu pisarza jako funkcji (zawodu) - wzrost
autorytetu pisarzy jako grupy społeczno-zawodowej. (Francja z czasu
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wojny algierskiej, Ameryka z czasów wojny wietnamskiej i konfliktu
rasowego; pisarze zachodnio-niemieccy: G. Grass i Böll. Na koniec pisarze
w krajach socjalistycznych: Polska i Węgry 56, ZSRR 1967,
Czechosłowacja 67/68. Wzrost autorytetu polityczno-moralnego nie idzie
w parze z moralno-politycznym charakterem twórczości, która - przeciwnie
- w tej dziedzinie przeżywa wyraźny regres, lub też - jak w ZSRR - tkwi w
zaangażowaniach starego, post-stalinowskiego typu.
Zapotrzebowanie na taką literaturę: sukces literacki Kołakowskiego jedyny prawdziwy. Sukces Jasienicy - nie dlatego, że pisze historię, ale
dlatego, że ją poprawia.
Wnioski:
konieczność
zacieśnienia
na
przyszłość
więzi
organizacyjnych pozwalających pisarzom na zbiorowe występowanie
(projekt Akademii czy Klubu); konieczność przesunięcia twórczości w
stronę moralno-polityczną, aby odpowiedzieć na wyraźną społeczną
potrzeba takiej literatury.
i) przedmiot krytyki i przedmiot moralistyki. Oczywiście: technokracja i
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konsumpcyjna cywilizacja.
W technokratycznym państwie, w którym rola opozycji politycznej
sprowadzana jest wyłącznie do walki o władzę (legalnej w USA nielegalnej
u nas), środowiska intelektualne (literackie stowarzyszenia, uniwersytety
grupy wyznaniowe) właśnie dlatego, że do władzy nie pretendują, muszą
zastąpić w funkcjach polityczno-moralnych rolę dawnej opozycji;
W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym wszystko, nawet nauka i
religia, stają się elementami dobrobytu, przedmiotem zbytku, literatura,
właśnie dlatego, że stanowiąc językowo, formacje niezorganizowane,
kumuluje wątki niepokojów religijnych i filozoficznych poszukiwań.
ad 3) Walka o wolność kulturalną nie jest więc, jak za czasów "odwilży"
walką o wolność uprawiania sztuki, ale o wolność uprawiania moralityki
politycznej; jest walkę o przyszłe zdrowie moralne państwa i
społeczeństwa.
ad 4) Ten punkt widzenia powinien być znany zarówno władzom jak
społeczeństwu; ponieważ w tej dziedzinie panuje rzeczywiste
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nieporozumienie: przykład - art. Kossaka, który zarzuca pisarzom przejście
do opozycji właśnie w momencie udzielenia literatom szerokich swobód
twórczych.
Projekt złożenia w sekretariacie KC obszernego memoriału w tej
sprawie.
20/5.
Rozmowy z Lévi-Straussem.
Czym jest postęp, jeśli np. pismo powstało wraz z uciskiem, jeśli dla
rozciągnięcia władzy nad naturą trzeba było, aby człowiek zniewolił
człowieka i potraktował część ludzkości jako przedmiot - nie można już
odpowiedzieć w sposób prosty i niedwuznaczny na pytania, które nasuwa
pojęcie postępu.
Społeczeństwo "zimne i gorące".
Walka rytualna przed głosowaniem. 29/30. Społeczeństwo zimne
oparte na jednomyślności, społ. gorące, podobne do maszyny
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termodynamicznej, oparte na strukturalnym antagonizmie. Rousseau, o
jednomyślności: "akt jednomyślności teoretycznym warunkiem istnienia
społeczeństwa".
"Nieład wytworem społeczeństwa - ład wytworem kultury. - A czyż
społeczeństwo nie należy do kultury? Czymże jest społeczeństwo, jeśli nie
systemem więzi stworzonych, pomyślanych, więc kulturowych, ..."
Jak fałszywa jest analogia maszyna-społeczeństwo: imperializm
kolonialny przedstawiony jako rodzaj higieny termodynamicznej. (34)
Przejścia od rządów nad ludźmi do kierowania rzeczami, czyli od
społeczeństwa do kultury, od entropii do ładu.
C.L.-S. jednak jest doktrynerem: jeżeli raz uzna, że pismo pojawia się
na szczeblu organizacji ucisku uważa to za pewnik ...
25/5.
- "Mogę pana zapewnić - mówił Naphta - że ludność jest na drodze
powrotu do przejrzenia, iż zadaniem prawdziwej nauki nie jest uganianie
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się za bezbożnymi wiadomościami, lecz zasadnicze odrzucenie tego, co
szkodliwe, czy choćby tylko ideowo błahe ... " (Czar. g. II 74).
Naturalnie, nauka i sztuka i wszelkie poznanie muszą służyć jakimś
wyższym celom; wyższym, rozumie się, od samych siebie, wyższych
zatem od celów naukowych, filozoficznych, lub artystycznych. Nie
poznanie jest celem poznania, i nie zadowolenie estetycznego zmysłu jest
celem sztuki; jeśli w ogóle można mówić o ich celach i celowości we
wszelkim ludzkim działaniu; ach, znów nieporozumienie. Mówiąc o
ludzkim działaniu pamiętać trzeba o takich jego formach, których cele są
oczywiste, namacalne, i które z żadnego punktu widzenia nie dadzą się
podważyć; kto by się odważył celowości takiej odmówić działaniu
administratora, czy lekarza, czy nauczyciela. No, nie zarzekajmy się! O ile
lekceważenie medycyny lub, pedagogiki (czy też oświaty) zdarzało się w
całkiem niedawnej przeszłości, anarchiczna pogarda dla administracji
objawia się w formach całkiem nowych, np. w owych napisach, które
pojawiły się na korytarzach Sorbony, w dniach jej okupacji przez
studentów: "il est interdit d' interdize": zabroniono zabraniać. Nie
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zarzekajmy się więc z oczywistą celowością różnych działań człowieka, a
zajmijmy się tymi polami jego inicjatyw, nad którymi unosi się duch
niepewności, duch zwątpienia ... Otóż odnosi się to do wszystkich jego
czynności duchowych.
Lecz cóż to jest czynność duchowa? Względnie odwróćmy to pytanie:
co mianowicie czynnością duchową nie jest ?
*
Dedykacja: chcę rozproszyć wszelkie zwątpienia dotyczące postaci
pisarza; wyjaśnić nieporozumienia, które na ten temat mogły powstać.
Przekazać całą moją substancję duchową.
Rzecz krępująca: musiałbym mówić, o sobie takim, jakim naprawdę
jestem. Gdy co sfałszuję czytelnik chwyci mnie za rękę.
Posługując się metaforą ... prawem fikcji ...
1. Wyjście z podziemia.
2. Próby normalnego życia i współpracy politycznej.
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3. Lacuter: Aresztowanie.
Odwrócić:
1. Wyjście z więzienia.
2. Próba powtórnego przystosowania.
26.5.
Istotą powieści jest dialog. Reszta jest tym, co w pigułce massa
tabulettae. W dialogu wypowiada się myśl autora, w dialogu formują się
charaktery, przez dialog akcja posuwa się naprzód. Aby powieść dobrze
napisać, trzeba sporządzić serię dialogów wiążących się ze sobą (i
formujących linię dramatu; resztę uzupełnić komentarzem opowiadaniem.
Nonsensem jest przerabianie liczących powieści na dramaty; powinno się
robić odwrotnie.
*
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Plan powieści.
Kto jest bohaterem? Ktoś zwyczajny. Chłopiec, który w dniach
powstania poznał dziewczynę i zgubił ją natychmiast. Eurydyka, a zarazem
Helena Skrzetuska. A zarazem Beatrycze. Nie ma jej, przepadła. I oto
szuka jej poprzez całe powstanie. Jesień w Krakowie. Ciemne miasto. Obce
miasto.
*
Wycieczka w góry. Jakaś sytuacja, a której on opowiada ... Wszystko to
nie od tej strony; od strony treści. Commaner par n'importe gnoi ...
n'importe comment ... n'importe queud ...
27.5.
Zdarzenie z chłopcem i rozmowa z nauczycielem. Jedyne pytanie: jak
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wyglądał ten silniejszy? Długie opowiadanie o deskach, rozliczeniach, o
budżecie etc.
*
Czy nie lepiej pisać po prostu o zdarzeniach z mojego życia, myśli
własne spisywać o ludziach, książkach i sprawach, niż motać sztuczną
przędzę wymyślonych losów?
Za przykładem Montaigne'a. Za przykładem kronik Prusa. A w każdym
razie utrzymać się stale w pisarskiej gotowości dzięki takiemu właśnie
pisaniu, na którego marginesach powstawać mogą, oczywiście,
"artystyczne" glossy. Jednakże główny zręb dzieła mojego winien być
moralistyczno-pedagogiczny.
Są i we współczesnej literaturze wzory takiej twórczości. Dzienniki
Gide'a to przykład najznakomitszej, choć nie wiem czy nad nie wzrosły już
wciąż jeszcze żywe i aktualne Bloc-Notes Mouriaca, które kto wie czy z
całej jego twórczości nie zostaną pozycją najtrwalszą. W polskiej
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literaturze mamy już prawdziwy klejnot takiego moralizatorstwa z
zachowaniem na dodatek wszelkich reguł gry literackiej: to "Dzienniki"
Witolda Gombrowicza; a nadto: "Niebieskie kartki" Adolfa Rudnickiego,
"Listy do pani Z." Kazimierza Brandysa/
*
U czoła takiej nieskończonej powieści o sobie samym i o świecie
współczesnym, winna się znaleźć dewiza Montaigne'a: "Jako szaleństwo,
kiedyby mu przyzwolić, to czego pragnie, nie byłoby zadowolone, tak
znów mądrość zadowala się tym co jest, i nie jest nigdy nierada z siebie."
(I/62, tłum. Boy).
W istocie: czy pisanie powieści nie jest szaleństwem pychy, uzurpacją?
Czyż nie jest to rodzaj przymusu na naszych bliskich i dalekich
czytelnikach?
Tworząc jakieś atrakcyjne formy opowiadania, przymuszamy ich do
łykania pigułek naszej mądrości i naszej wrażliwości; czynimy to mając na
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dodatek do dyspozycji potężny aparat przemysłu poligraficznego i handlu
księgarskiego, który już zajmuje się dystrybucją tych blag naszych.
*
Słowo Montaigne'a: "Gdyby było potrzeba stanowić o tym", prawa ..."
"Gdybym był królem" ...
"Gdybym miał władzę" ...
Potrzeba władzy? Świadomość, że ta, która mną kieruje, nie jest ze mną
identyczna?
Rodzaje identyczności z władzą:
1. gdy ją przyjmuję jako transcedencję;
2. gdy pochodzi z mojego wyboru.
Krótko mówiąc - dwie są formy rządu, które nie stanowią gwałtu:
monarchia i republika. Rządy Stalina póty jeszcze miały pozór logiczny,
póki uzurpowały sobie rację dziejową.
Na czym opierają się współczesne rządy totalitarne? Na ludzkim
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lenistwie społecznym; na nihilistycznym i leniwym zwątpieniu w
republikę. Republika, aby była dobra, wszystkich angażuje do rządzenia,
do walki o rządzenie. Rządy totalitarne instalują się tam gdzie instynkt
republikański był zbyt słaby.
*
Przychodzi mi teraz czytać książki Edwarda Csaty, bo to był mój
przyjaciel, umarł, a więc muszę go pożegnać!
*
Do lektury:
Konrad Górski: Słowacki jako poeta aluzji literackiej.
28.5.
835

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Zatem:
1. Napisać wstęp do Baudelaire'a, co oznacza zarazem nareszcie gruntowne
zapoznanie się z tym poetą (coś trzeba w końcu znać dokładnie).
Rekomenduje się, przy tym dalsze rozszerzenie wiedzy o całą tę epokę
literacką - jedną chyba z najsmutniejszych w dziejach literatury (G.d.
Nerval, Zurbey d' Aurevilly, Restif de la Bretonne - epoka schyłku,
rewolucje ...).
2. Utrzymać felieton w Dialogu, trzymając się raczej dramaturgii i marzeń
teatralnych. Czytać francuskie sztuki.
3. Noty do "Twórczości". Chwytać co ciekawsze książki z Czytelni
Francuskiej. Napisać do Kellenbacha i wysłać z Twórczości.
4. Przegląd prasy francuskiej do Twórczości. Stworzyć z tego ciągłą
fantazję filozoficzno-polityczną.
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5. Widzę z tego wszystkiego, że muszę prowadzić bardzo dokładny,
rozwinięty dziennik, ale pracować nad nim jak nad książką - prowadzić coś
w rodzaju permanentnego traktatu moralno-politycznego. (*) Materiałem
dziennika będą wszystkie powyższe prace. Nadmiar refleksji tam się
znajdzie.)
6. Twórczość "literacką" traktować w zasadzie ubocznie; bajki,
przypowiastki, dramaty.
7. Książka o Królewstwie Polskim; opowieść o państwie kłamstw i
kompromisów.
*
Csato! traktować jako portret smutnego przyjaciela.
Lektury: obok demonicznych romantyków, którzy miewali cudowne
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pomysły filozoficzne, przeczytać oświecenie, bo tam są gatunki, tony, tam
jasność i poezja. Przeczytać Voltaira.
29.5.
Z prasy: "Komuniści czescy i słowaccy ... zdecydowanie odrzuciło
poglądy, by za wypaczenia okresu minionego odpowiedzialność ponosiła
cała partia".
Oczywiście: jest to zasada ustroju. Partia jest jako całość już poza
odpowiedzialnością, poza racją i błędem.
*
Csato.
Był to właściwie krytyk nieufny. Kilka rodzajów jego nieufności:
1. nieufność do historii literatury. Por. jego krytyka rozważań Traugutta;
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(*) "Tylko to z rozważań historyków literatury może służyć teatrowi
konkretną pomocą, co się da zapisać na scenie" (34).
**) p.34);
2. nieufność do doktryn metodologicznych;
3. nieufność do metody literackiej. Może jeszcze inne?
Była to nieufność po pierwsze urodzonego pragmatyka, po drugie praktyka; pragmatykiem był chyba z temperamentu; Z temperamentu: moje
własne z nim doświadczenia - rozmawiając z nim czułem się zawsze
rozpalonym chłopcem.
Pragmatyzm teatralny: "Reżyser ... musi w pewnym momencie spojrzeć
na utwór, jakby na pozostałe w protokole pewnych wydarzeń strzępy
rozmów i fragmentaryczne notatki o zachowaniu się postaci. Z tego
materiału on, jak detektyw, musi odbudować cały konkretny przebieg
sprawy". (49).
Csato pisze to z okazji Marii Stuart, odnosi się to jednak do każdej
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sztuki; z takim odczuciem zasiada na ogół reżyser do opracowania
egzemplarza: ma zawsze uczucie podobne temu, które ma sam twórca w
pewnym etapie swojej pracy, że wszystko to jest bez sensu i wymaga
dopiero uporządkowania.
Nieufny; czy to znaczy także "pomniejszyciel", inaczej: wulgaryzator.
Mogłoby się to zdawać "gdy pisze o Marii Stuart, jako o kapryśnej
pensjonarce (62) i kiedy o tej bohaterce Słowackiego tak bardzo
doświadczonej pisze, że cechuje ją "amoralizm zwierzątka".
29.5.
Co ja o tym biednym Csacie napiszę? O tej jego niufności i o tym jego
pragmatyzmie. Widziałem jak reagował na wydarzenia: bez uprzedzeń, ale
i bez entuzjazmu. W obcowaniu z nim czułem zawsze podskórne
zdenerwowanie. Starałem się zawsze przekonać go w czymś, nawrócić go
na coś, - na jakieś moje kolejne, pośpieszne przeświadczenie. Krzywił się z
reguły i mówił "może". Spontanicznie reagował tylko na dowcipy.
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Wybuchał śmiechem w którym było zawsze coś nieprzyzwoitego.
Uwielbiał obscena, tłuste anegdoty, brzydkie słowa, erotyczne skojarzenia.
Lubił dowcipy - refreny. Mieszkałem z nim przez 10 lat w najbliższym
sąsiedztwie; mieliśmy kilka dowcipów, które powtarzaliśmy sobie przez 10
lat codziennie, nawet po kilka razy. Edward bawił się nimi bez znudzenia.
Lubił głupie, płaskie plotki; wysłuchiwał opowieści o świństwach z
podobną obsceniczną radością jak tłustych kawałów.
Ale jednocześnie nie dopuszczał bredni do dwóch dziedzin: do teatru i
polityki. Teatr i polityka (a myśląc szerzej: chyba po prostu kultura i
społeczeństwo), były dla niego dziedzinami rządzonymi przez
ponadosobowy rozum i ponadosobowy talent.
Csato miał wyraźnie rozgraniczone dwie sfery problemów, ocen,
wartości: prywatną, jednostkową, pojedynczą; i drugą: powszechną - więc
właśnie kulturalno-polityczną. Tę strefę pierwszą, traktował dość obojętnie.
Nie miał w sobie zupełnie zmysłu psychologicznego. Nie analizował ludzi,
nie rozważał ich spraw, a rozważania na ten temat zbywał żartem; nie
zdarzyło mi się nigdy od niego usłyszeć o kimś opinię bardzo
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entuzjastyczną lub bardzo negatywną. Stykał się z ludźmi jakby wąską,
nienajważniejszą stronę swej natury. Nie wyobrażam sobie, żebym mu miał
zwierzyć jakąś sprawę intymną, ważną, wzniosłą, czy tragiczną.
Wyobrażam sobie, że słuchałby tego z grymasem zażenowania ... Może by
mnie i zbył, może zirytował słowem nieopatrznym, zbyt płaskim, zbyt
małym.
Ale jednocześnie gdy przechodził do spraw ogólnych, zmieniał się
format wszystkiego. Działania ludzkie w polityce i w sztuce zatracały
charakter przypadkowości, wszystko było w nich zamierzone i
zrealizowane zgodnie z zamiarami.
"Aby ... zachować spokojne spojrzenie na ludzi i rzeczy trzeba być albo
bardzo mocno przekonanym o słuszności swego stanowiska, albo też mieć
głębokie, wewnętrzne poczucie harmonii. Ale i jedno i drugie wymaga
dojrzałości. Kiedy jej brak, zetknięcie się ze złem i cierpieniem wykrzywia
obraz świata w koszmar brudny i godny pogardy". (169).
8/6.
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Baudelaire: [...] 1.5 strony cytatu w języku francuskim. [...]
9/6.
Listy B. Micińskiego do Stempowskiego.
Przeczytać Micińskiego.
10/6.
Przeczytać, a może przetłumaczyć Volupté Sainte-Beuv'a.
11/6.
Znów wahanie przed kościołem wizytek. Stary ksiądz o twarzy starej
kobiety. Chcę wrócić do wiary dziecinnej, nie będąc dzieckiem. Wiara nie
jest powrotem do dzieciństwa, ale zdobyciem pełnej dojrzałości 843
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osiągnięciem konsekwencji absolutnej. Mylne ślady w Ewangeliach co do
dzieciństwa, jako stanu doskonałości.
12/6.
Władze umysłu ludzkiego odpowiadają ściśle wymiarom czasu, w
których człowiek żyje. Przeszłości, która stanowi główną masę zawartości
umysłowej, odpowiada pamięć, i jej to należy przypisać znaczenie
najpierwsze, najbardziej elementarne. Pamięć pozwala ustalić każdemu z
nas tożsamość własną, upewnia nas o naszych związkach z rodziną;
zawiera ponadto całe mnóstwo informacji o świecie, który nas otacza,
pouczając o tym jak należy zachować się gdy np. poda deszcz. Lecz do
posługiwania się pamięcią w sposób praktyczny trzeba już posiadać
zdolność inną a mianowicie wyobraźnię. Do tego, aby wynaleźć parasol nie
wystarczy zapamiętać przykrości związane z przemoczeniem, ani też
przypomnieć sobie zbawcze działanie dachu, pod który zdołaliśmy się
schronić, czy wreszcie drzewa, które posłużyło nam za dach, gdy
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prawdziwego zbrakło w pobliżu; trzeba jeszcze wspomnienia te połączyć
ze zjawiskami przyszłymi, t.j. przewidzieć następstwo chmur
nadciągających, grzmotu płynącego z dala, etc.; trzeba więc wyobraźnią
ogarnąć wszystko co się stanie wobec tego co już się stało; rzeczywistość
podsuwa nam kilka danych: wiatr, chmury na horyzoncie. Pamięć
przywodzi wrażenia, jakie przykre, których doznaliśmy wtedy, gdy nie
rozumieliśmy w porę znaczenia nadciągających zjawisk. Wyobraźnia
sumuje razem wspomnienia ze spostrzeżeniami i nakazuje nam szukać
schronienia lub takie schronienie stworzyć. I oto mamy w ręce małe
przenośne drzewa, czy też kawałek domu: parasol. Wystąpiło tu kilka
razem władz umysłu obok pamięci, wystąpiła zatem wyobraźnia
odpowiadająca czasowi przyszłemu, obok niej zdolność wnioskowania, t.j.
zdolność transmitowania informacji posiadanych oraz spostrzeżeń owej
wyobraźni, oraz wola, która cały ten aparat uruchomiła, a nadto miłość
własna ( lub drugich), która pokierowała nim dla własnego i cudzego
pożytku.
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*
Gdy obserwujemy zachowanie dzisiejszego człowieka wobec zjawisk
natury i w pracy umysłowej, czy cywilizacyjnej, rzuci nam się w oczy
zmniejszone znaczenie, w porównaniu z przyszłością, ilość operacji
doznawanych jakie mu przychodzi wykonać dla znalezienia rady, na taką
czy inną okoliczność. Szczególnie łatwo zauważyć to w pracy lekarza;
przypominamy sobie jeszcze z dzieciństwa wizytę u internisty. Dobry pan
doktór zaglądał nam w oczy, obciągając przy tym powieki wielkimi
palcami u rąk, dotykał naszych gruczołów chłonnych, nareszcie przykładał
ucho (uzbrojone w stetoskop albo niczym nieuzbrojone) do naszych piersi i
pleców, wreszcie przesuwał dłoń po nogach, piersiach i plecach, pukając
przy tym w nie palcem. A jeszcze oglądanie skóry, języka, paznokci,
podsłuchiwanie kaszlu, oddechów głębokich i płytkich ... Wreszcie wielka
chwila diagnozy, i naprawdę opowieść o tajemnicach naszego organizmu,
opowieść, z której wyłaniał się plan działania, spisywany w punktach,
niewyraźnym pismem na kartce wyrwanej ze zwyczajnego bloku, i
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uzbrojony plikiem recept.
Dzisiaj pierwsza wizyta u internisty trwa tyle, ile potrzeba na wypisanie
skierowań do rentgena i do laboratorium na badanie morfologii i opadu
krwi, składników moczu, plazmy etc.
Podobnie zachowują się dzisiaj lekarze społeczeństwa. Król chcący
zreformować swoje państwo, wzywał mędrców. Mówił: Kraj potrzebuje
waszej pomocy, powiedzcie mi co trzeba zmienić w państwie, aby było
silniejsze, aby władza moja znalazła posłuch, i aby mój syn, gdy wstąpi na
tron, miał łatwiejsze zadanie. Mądrzy biegli do bibliotek; wertowali
Solona, Platona, św. Augustyna, kronikarzy narodowych, przechadzali się
po ulicach miasta, rozmawiali z ludźmi różnych stanów, a w końcu każdy z
nich przyniósł traktat o uzdrowieniu królewstwa. Dzisiaj zaprzęga się do
roboty Urząd Statystyczny i mózgi elektronowe obliczające prognozy
socjologiczne. Jedyną mądrością ludzi odpowiedzialnych jest zastosowanie
się do tych prognoz, tak jak zdrowie człowiek leży w jego własnych rękach
ponieważ wszystko czego się wymaga od niego, to aby przyjął taki reżim,
jaki mu dyktują wyniki analiz.
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W umysłowej pracy ludzkości objawia się więc ten sam proces
mechanizacji, który stanowił treść cywilizacji materialnej. Ujawnił się teraz
- to nie znaczy, że się teraz zaczął. Kolejne wynalazki: biblioteki katalogi,
archiwum, słowniki, encyklopedie były etapami na drodze
zmechanizowania procesów pamięciowych; współcześnie, razem z
rozwojem statystyki oraz maszyn liczących, mechanizacja objęła proces
wnioskowania - oraz dziedzinę wyobraźni. I to jest, naturalnie, uderzająca
zmiana, która przed filozofią, jako sztuką myślenia, stawia pytanie: co
jeszcze możesz zdziałać, czego nie możesz? I które z naszych władz
umysłowych nie znalazły się w zasięgu działania wspaniałych aparatów i
niezawodowych metod?
*
Pomysł fikcyjnego dziennika jakiegoś wielkiego pisarza, który jest już
bardzo stary, który ma bardzo wielki autorytet, którego czytelnicy zasypują
prośbami o radę, a instytucje społeczne zaproszeniami do uczestnictwa, czy
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prezydowania; wszystkie te obowiązki nie pozwalają mu zupełnie pisać.
Żyje on tylko tymi sprawami, dziwiąc się, że do niego wpływają.
Naprawdę bowiem niczym sobie na tyle uznania nie zasłużył. Napisał
niegdyś kilka zupełnie zimnych utworów, które zresztą nie uzyskały ani
powodzenia, ani uznania. Nikt już tego nie pamięta; teraz krytycy wypisują
to, co im koniunktura dyktuje, wydawcy ogłaszają jego utwory w coraz to
bardziej luksusowych oprawach, czytelnicy gromadzą jego książki tak jak
gromadzi się bibeloty, kolekcjonerzy walczą o jego rękopisy i autografy,
akademie obdarzają go laurami, rządy orderami, wszyscy razem obsypują
go pieniędzmi, nawet kobiety go kochają, a tylko on sam wie, że jest
zupełnym zerem i spisuje nienawistny pamiętnik tych hołdów i powodzeń i
szuka, szuka sposobów usprawiedliwienia się z tego oszustwa, którego
dokonał.
14.6.
A, propos książki Butora o Montaigne'u: por. wstęp Boy'a (str. 24). O
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ileż to obraz bardziej ludzki; co prawda Boy też widzi kazuistyczną
budowę "Prób", ale wokół apologii Rajmunda Sebond.
A propos samego Montaigne'a: powinien mi towarzyszyć nieustannie
(razem z Pascalem) jako przykład myśli wytrwałej.
A propos mnie samego: winienem podjąć zamiar napisania takich
nowych "Prób", aby w naszym oszalałym wieku złożyć dowód podobnej
cnoty wytrwałości. A przy tym nie inaczej, jak przez pisanie zdołam
osiągnąć natężenie myśli stałe i wzniosłe, nie inaczej jak przez takie,
natężenie myśli zdołam osiągnąć stan czystości, w którym, chciałbym
umrzeć. Zatem do dzieła! Materią mojej księgi, będzie życie i literaturą - t.
zn. ludzie oraz ich uczynki, i ja sam, a także książki. Więc płyń materio.
Usta mam otwarte, a także uszy, oczy, pamięć. Budzę się na przyjęcie i
przetworzenie ciebie. Na początek weźmy sobie do ręki prace tych pisarzy,
którzy podjęli podobny wysiłek. Albo jeszcze inaczej! Zanim przejdziemy
do tej pracy "wytłumaczmy czytelnikowi skąd tyle śmiałości, to znaczy,
kto jest ten, co go chce, swą myślą i doświadczeniem pouczać".
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15/6.
Dziś złożenie papierów w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Wildze?
Miałbym więc dom?
Baudelaire.
16.6. Nad Wisłą w Wildze.
Z Miłosza:
"Poeta pamięta. Możesz go zabić - narodzi się nowy. Spisane będą
czyny i rozmowy".
19/6.
Z książki o Camusie:
Ciekawe wspomnienie o młodym C. - aktorze i dziennikarzu. Humor,
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małpiarstwo i poczucie sprawidliwości. Proces Hoduta - jego obrona
zupełnie jak Mersaulta (p. 22). "L'esprit d'equipe".
A także pierwsze pojawienie się Mersaulta: tym nazwiskiem co
podpisywał absurdalne myśli drukowane w dzienniku Soir-Republicaen.
27.VI.
Decyzja co do Bajki:
Chronologia urwana na koronacji. Przenosimy się do Krakowa i tonem
starca, wysiadującego na Plantach opowiadamy o powołaniu do świętości;
temat Kaina przemieniony. Ja byłem powołany do świętości, on do czynów
zbrojnych. Ukradłszy mu męskość i starszeństwo, porwałem się na czyny,
do których nie dorosłem, tracąc zarazem trochę świętości. Przewodząc i
pracując próbuję odzyskać święte dziecięctwo; napróżno: zbrodnia goni
zbrodnię. Łapię we krwi zdobytą Warszawę. W to musi być włączone
opowiadanie o moim dzielnym bracie.
Opowiadania moje zyskują sobie wielką renomę w rodzinnym mieście,
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gdzie mnie czczą jak artystę. Wtedy opowiadam rzecz straszną, historię
uprowadzonej przeze mnie dziewczyny. I uciekają ode mnie słuchacze.
Baudelaire:
(la femme est naturelle: Spl. 294. (La Femme sauvage et la petite
maitresse).
pertqer na jorissance - le Solitude.
La mer - l'infini (Dejů).
les principes 89 - le Miroir.
Le galant tireur.
5/7.
Malraux: Antimemoires:
Zdanie Kapelana z Gliéus: "Il n'ya pas dex de grander personnes..."
Que m'importe ce qui n'importe qu'a moi". (10).
*
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Projekt powieści dla młodzieży. To co napisałem jest niedobre, za
"żywe" i przez to nieprawdziwe, przypochlebcze. Trzeba zrobić inaczej.
Wyjść z tradycyjnego tematu "bandy", która we wrześniu automatycznie
przekształca się w coś innego: nie da się. Wyjdzie zaraz cała okropność
okupacji, która nie jest tematem powieści dla młodzieży, ale o młodzieży.
A gdyby tak:
1. wyjazd L. na obóz PW.
2. sprawy rodziców. Ojciec chce wciąż rzucać swoją pracę, coraz jakieś
inne widoki ma przed sobą, matka nie pozwala. Ojciec marzy. Spacery z
ojcem. Samotność matki. Bohdan i Emil dwaj marzyciele - podróżnicy.
Smutny wyjazd na wakacje.
3. Zakopane - Burza Ninka. Rozmowy o początku życia. [...] . Sarna.
Przyjazd brata z obozu. Nagły wyjazd do Krakowa.
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4. Mobilizacja. Radość ojca. Powrót jego z R.K.U. Ninka. Ruch. Długie
światła.
5. Wybuch wojny. Ojciec chce wyjeżdżać. Ojciec chce iść. Brat odchodzi.
Upór matki. Bombardowanie. Wędrówka po mieście. Powrót do domu.
Nowe bomby. Znów ucieczka. Bohdan i Emil, dwaj obrońcy.
6. Jeńcy. Wędrówka z ojcem do koszar, gdzie są oficerowie. Ojciec płacze.
6/7.
Wrócić do pierwotnego pomysłu z poszukiwaniem ojca, z ojcem
hipotetycznym.
Dzisiaj rano: pytam właściciela budki z piwem o rudawego młodzieńca,
który od rana do wieczora stoi z butelką piwa w ręce. Kto to jest? Syn
kapitana floty wojennej, który zginął podczas wojny; podobno znany
(Stankowski - Mamert?). Wdowa dostaje angielską rentę w funtach. - Była
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teraz w Anglii, przywiozła mu dwie koszulki polo, garnitur, pantofle.
To dlatego słyszałem kiedyś, jak swoich kolegów od piwa
egzaminował ze znajomości angielskiego.
- To be or not to be - wiesz po jakiemu to?
Opowiadanie "Syn bohatera".
*
Opowieść o poszukiwaniu ojca powinna być awanturnicza; powinna
mieć wdzięk Odyssei widzianej oczyma Telemacha.
*
Ojciec, w chwili wybuchu wojny ma 39 lat.
Matka jest dużo starsza, zbliża się do 50. Miała narzeczonego, który
zginął podczas I wojny.
Ojciec zatem nigdy w wojsku nie służył?
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*
Obcy człowiek? Bliźniaczy brat? Sobowtór? Bliźniaczy brat! Jaki
rodzaj nieszczęścia go spotkał? Może jest komunistą? Ukrywa się przed
policją? Poeta nieszczęśliwy? Poeta - to nawet byłoby dobre. Albo brat zupełny nieszczęśliwiec, pechowiec, który zajmuje się najdziwniejszymi
rzeczami.
Potrzebny będzie na później, aby w umysłowość Sławka wprowadzić
ostateczne zamieszanie. Podczas okupacji wypłynie jako król życia konspiracji, handlu etc. i będzie pomagał.
W każdym razie, ten obcy człowiek, który czasem telefonuje, czasem
zjawia się przed domem, niepokoi, czyni postać ojca tajemniczą, a potem
podczas wsypy będzie wielką zagadką, ponieważ jego pomoc będzie
ukryta, anonimowa.
*
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Pomysły techniczne fabrykowania powieści, wcale nie są drugorzędne,
tak jak dla rodzaju malarstwa nie jest obojętna technika malowania: ani
czym, ani na czym, ani w jakim porządku. (To też krytyka powinna w
pierwszym rzędzie ustalać jak i z czego powieść powstała.).
Otóż pomysł techniczny na powieść dla młodzieży, tzn. powieść z
akcją logiczną, dramatyczną, osadzoną w rzeczywistości:
napisać całą powieść od jednego zamachu, t. zn. zmieścić ją na 10
stronach; przepisać rozwijając do stron 20; przepisać rozwijając do 100,
200, 500, zależnie od przypływu konceptów.
7/7.
Powieść dla młodzieży.
Pomysł: ojciec nie wrócił z wojny. Nie ma żadnej wiadomości o jego
śmierci. Chłopiec godzi się z tym, że zginął, ale jak.
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8/7.
Błąd pomysłu: rozpatrywany ze zbyt wielkiej bliskości chłopca. Ten,
który stracił ojca i wymyśla historie na jego temat jest postacią
rozpatrywaną z zewnątrz, na tle całej klasy. Życie wszystkich chłopców,
rozgrywa się na tle ojców, bo to jest właśnie tajemnica dzieci wojennych.
Każdy z nich jest w pewnym sensie taki jak on.
9/7.
Malraux.
Musee [...] : narastanie historii. Bałaganu w muzeum Trocadero, ślady
szczurów na malowidłach egipskich; napisy naiwnego żuława.
Sztuka nie trwa, ale daje się odkrywać; stara - jest zawsze dziełem
nowej, "Świat sztuki nie jest światem nieśmiertelności, ale metamorfozy".
Przygoda archeologa jest zarazem przygodą kultury.
O, biedna wyobraźni europejska! Dlaczego ziewam nad opisami
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muzeum w Kairze czy lotu do Abisynii, a ożywiam się gdy mowa o
rozgrywce w łonie Resistance. W tym jak komuniści przygotowali się do
objęcia władzy we Francji w 1945.
12/VII.
Kłopoty z książką o literaturze współczesnej złożonej w PIW-ie i przez
PIW akceptowaną. Szkice są nie do druku; nie zechce ich wydrukować
wydawnictwo, bo są ideologicznie sprzeczne z całą współczesną linią i
oznaczałoby ową "pobłażliwość" dla wrogów, od której partia tak się dziś
odżegnuje; nie do druku są także z mojego punktu widzenia, bo zawierają
szereg pół-prawd, pod którymi dziś - "ů l'heure de la verité" nie mogę się
podpisać. Jakie są możliwe rozwiązania:
1. wykonać ówczesną umowę z wydawnictwem, tzn. uzupełnić szkice
brakujące, złożyć i nie martwić się o resztę, licząc się z tym, że PIW
książkę spisze na straty;
2. przerobić książkę tak, aby była do ew. wydania;
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3. dać książkę zastępczą, zupełnie nową.
ad 1) musiałbym wykonać pewną ilość roboty zupełnie za darmo i na
darmo, aby zamknąć sprawę i nie narazić się na żądanie zwrotu całości z
ich strony;
ad 2) musiałbym dokonać nadludzkiego wysiłku, także za darmo, a
prawdopodobnie również na darmo;
ad 3) darowałbym PIW-owi pieniądze i tekst. Także na nic, bo i tak ich nie
wydadzą.
Pozostaje więc koncepcja 1). Co zrobić?
A gdyby dopisać parę szkiców, o poezji i tym sposobem wszystko
zmienić? Szymborska, Bryll, Artur.
Dopisać:
1) o dramatach Mrożka; to nie szkodzi i można w końcu gdzieś
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wydrukować;
2) o prozie Nowaka;
3) ? o prozie Piętaka, Kawalca, Myśliwskiego - także można gdzieś
wydrukować;
4) o Parnickim; także nie szkodzi, a nawet pożytecznie;
5) z dawniejszych tekstów dołożyć: Zielińskiego;
6) skrót książki o Dąbrowskiej;
I co tam jeszcze przyjdzie do głowy.
Książka i tak nie wyjdzie a posłuży mi za materiał do napisania w
przyszłości jednolitego eseju o powojennej czy "współczesnej" prozie
polskiej, poezji i dramacie.
15/7.
Literatura może prosperować w warunkach politycznego ucisku; musi
jednak utożsamić się z nim, t. zn. w pełni godzić się na zasady duchowe, na
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których ucisk się opiera. Przykładem literatura francuska XVIII w. i
rosyjska XIX, (Dostojewski). Oczywiście, musi być jeszcze jeden warunek
spełniony: te zasady muszą być wartościowe w sferze ducha. Dlatego, że
bezwartościowe zasady nie mogą stworzyć wartościowej kultury, literatura
nie mogła rozwinąć się w żadnym ze znanych dotąd systemów totalnych.
*
Głupie rozmowy o odpowiedzialności i wolności artysty; Kazia i Anka.
Jak to wyjaśnić. Opowiadanie o pisarzu, który zabił człowieka i chciał
odpowiadać.
16.7.
Czytanie Malraux Antimemoires. Poszukiwanie wodza.
Napisać powieść o polskim Malraux, o poszukiwaniu wodza w polskim
stylu.
Z
biografii
Broniewskiego,
Miłosza,
Pruszyńskiego,
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Andrzejewskiego, uczynić jedną, ukazać ich (Jego) synostwo duchowe (a
może rzeczywiste) w stosunku do Stanisława Brzozowskiego. Młodość
rewolucyjna dwuznaczna w lewicowo - faszystowskim duchu, trochę
anarchiczna, mocno ironiczna w tym kraju od wodza opuszczonym. Wojna:
jej początek w kraju - w kraju, który jest o krok od kolaboracji. Wędrówka
przez ZSRR (Herling-Grudziński). Armia Andersa (Artur). Gen. Sikorski.
Zdrada emigracji. Powrót do kraju. Stalin. Bierut. Zakończyć na śmierci
Bieruta i na wielkiej rozmowie z Cyrankiewiczem.
Powieść napisana w formie monografii, z wykorzystaniem własnych
notatek, dzienników, wierszy.
Osoby które na niego wpływ miały, będą studiowane osobno.
Przedtem jednak, jako wstęp, jako etiudę napisać nowelę o Maurycym
Mochnackim, poszukującym wodza; czy też wcielonego Ducha Dziejów.
A jeszcze wcześniej skończyć bajkę:
teraz sytuacja jest taka: bohater jedzie sobie na końcu pochodu kosynierów,
mając u boku kapelana i monarchistę. Pochód prowadzi straszliwy Kulas,
który uszczęśliwia i ożywia lud.
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17/7.
Potwierdza się więc:
1) Bajka.
2) Mochnacki.
3) Powieść o polskim Malraux.
25/7.
Co to jest barwa chromatyczna. Laserunek.
26/7.
Utopie polskie 1918:
1) Proklamacja Rządu Lubelskiego.
2) Broszura KPRP.
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28.7.
Sztuka na temat katastrofy:
I. gromada notabli oczekuje przybycia dygnitarzy na otwarcie jakiejś nowej
gigantycznej inwestycji - albo na spuszczenie nowego statku na wodę.
Wiadomość o katastrofie. Decyzja w milczeniu - narazie ... Dygnitarz.
II. Miejsce katastrofy? Szpital? Ten, który wydał polecenie milczenia prosi
o nie nadal - dla konsekwencji jej konfrontacja z tą prawdą, którą ukrył.
III. Skutki, jakaś katastrofa nieprzewidziana - osobista, moralna, czy ja
wiem. Samobójstwo przez kłamstwo. Może demonstracje, które
uniemożliwiają odbycie uroczystości? I które układ zgodny, solidarny
zamieniają w układ antagonistyczny? Np.: ten, który tylko kazał milczeć,
teraz musi zamaskować - i to kogoś najbliższego?
Należałoby ten układ rzeczy - ten temat - katastrofy płynącej z
kłamstwa przeprowadzić w drugim prywatnym układzie.
866

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Czorsztyn, 6/VIII.
Mieszkamy na lewym stoku doliny dunajeckiej, trochę poniżej ruin
zamku czorsztyńskiego. Z naszej werandki widzimy przeciwległy stok
doliny z zamkiem w Niedzicy po lewo, z nad grzbietu wzgórz sterczą
czubki Tatr Wysokich; w dole droga i rzeka. Drogą ruch dość duży; nawet
w nocy klekocą furmanki jadące na jarmark. Rzeki prawie nie widać, bo się
skrywa w gęstych drzewach. Wszystko to za parę lat będzie wielkim
jeziorem. Nawet dom, w którym mieszkamy zniknie pod wodą, a zamek
stać będzie tuż, tuż nad brzegiem i odbijać się będą w ...
Dalsze czytanie Cynny.
Warszawa, 26/VIII.
Powrót do Warszawy. Czechosłowacja. List do Hrabala. Wizyta w
ambasadzie. Rozmowa z Henem. Telefon Lenarta.
Do rozmowy z Lenartem:
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1. Wyrazić zadowolenie, że rozmawiamy z członkiem KC w chwili, kiedy
chciałbym przekazać władzom moje poglądy na temat interwencji w
Czechosłowacji.
10/IX.
Pomysł opowiadania "Zdrada".
O Mochnackim. Nie widzę innego wyjścia z sytuacji w jaką się
wpakowałem, z tym Mochnackim, jak tylko napisać bezczelne
opowiadania historyczne. Wszystko rozegrać w więzieniu, a rozbudować z
Hankiewiczem, Lubomirskim, Szaniawskim i kimś jeszcze - tajemniczym.
Temat tego opowiadania: nie "męczeństwo", ani broń Boże
"psychologiczny mechanizm zdrady", ale udręczone dzieciństwo naprzeciw
genialnego systemu kłamstwa, prowokacji; akt zdrady, jest zarazem
buntem inteligencji "Ja, was wszystkich wykiwam!" - Zryw romantyczny totalne, wyzwanie - truizm - sztylety - chytrość - zdrada - straszliwe potęga
- Hamlet reżyserujący historię: Sny o samobójstwie, albo o wielkich
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rozmowach z carem. Śpiewy Maldozowa. Plany, pomysły literackie
muzyczne, malarskie wizje architektoniczne historyczne.
- Tu nie ma światła! - krzyknął - proszę przynieść mi światło.
Łoskot zamykanych drzwi zagłuszył ten okrzyk. Maurycy podskoczył
do drzwi, uderzył całą dłonią w żelazną płytę, która drgała jeszcze.
15/IX.
Do Bajki:
Pochód armii powinien trwać długo i wraz nowe postacie powinny
wzbogacać orszak Króla - dziecka; "a wódz tymczasem pełnił swą
powinność".
19/IX.
Moje życie z Głupim .
Życie z Głupim.
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Mój kochany Głupi.
*
Dlaczego Polacy milczą? W sprawie studentów, w sprawie Żydów, w
sprawie Czechosłowacji.
W sprawie studentów: bo to jest ruch lewicowy, rewolucyjny,
zwrócony tak przeciw reżimowi Gomułki jak przeciw całemu starszemu
pokoleniu; przeciw orientacji londyńskiej także. Zawiera elementy
tradycyjnego anty-komunizmu, ale także nowe, anarchistyczne elementy,
które ten ruch łączy z zach.-europejskim; w sprawie Żydów, bo porusza
pokłady tradycyjnego antysemityzmu oraz zawiera element porachunku za
lata 1945-55, a więc - paradoksalnie - choć tworzony i popierany przez
partię, jest on, ten ruch, w jego pojęciu ciemnoty: "antypartyjny, antykomunistyczny", czy po prostu anty-reżimowy.
W sprawie Czechosłowacji: bo ruch czeski zapowiada groźną zmianę
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układu europejskiego - zmianę, która wymaga wyboru: granice zachodnie,
albo ewolucja liberalna.
Zachowanie Polaków wobec Czechów zapowiada ich postawę wobec
ewentualnych podobnych zmian w NRD: wschodnio-niemiecki Dubczek
powitany byłby tutaj, z powszechnym przerażeniem; ponieważ oczywiście
działałby na rzecz zjednoczenia Niemiec.
Inna rzecz, że wszelkie spekulacje na temat tzw: "uczuć
powszechnych", czy "opinii" są jałowe; te uczucia są po prostu w tej chwili
dowolnie kształtowane przez prosty fakt, ze zanikła zupełnie "zachodnia"
alternatywa istniejąca tak długo, jak długo anty komunistyczna krucjata i
wyzwalanie krajów ujarzmionych przynajmniej na piśmie stanowiły
program zachodni; tzn. do czasów rzucenie hasła koegzystencji.
25.10.68.
Czytanka dla starszych dzieci.
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...ucz się niedużej zdrady, która jest powszednim
choć raczej brudnym kształtem ocalenia
Orędzia są pożyteczne by rozpalać ogień
a materiały, żeby w nich pakować
masło lub sól - paczki dla bezrobotnych.
Konieczna jest pasja, niezbędna cierpliwość
by w płuca władzy dmuchać delikatnym
śmiertelnym pyłem zmielonym przez ludzi,
co nauczyli się wiele, przez ludzi dokładnych,
przez ciebie.
H.M. Enzelsberger tłum. Sylwia.
*
Wiersze Anki: "Kobieta gniewna, kobieta współczująca, kobieta prosi
by ją usłyszano, gdy umiera.
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27.10, niedziela.
Głowa boli. Jest dziwnie. Jakby strach, że ten ból nigdy nie przejdzie,
że ogarnie całe ciało. Głowy bolą, cisza boli. Chciałbym zawołać o ratunek,
ale nie wiem w którą stronę; czy proszek z krzyżykiem może mnie
uratować od tego, czego nie znam?
*
28.10.
W sobotę, w teatrze spotkanie ze St...ovą. Gada głośno o sprawach, o
których my mówimy tylko cicho. Razi mnie to, jakby to był nietakt; ale to
uczucie może być postacią strachu.
30.10.
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Wczoraj jazda do Wilgi; geodeci. Odmierzanie terenu. Geodeci lekko
pijani, rozglądali się za grzybami. Obcinali gałęzie drzew, żeby widzieć się
nawzajem. Chwila samotności w lesie, kiedy K. pojechała do Wilgi. Czy
będę tak kiedyś zostawał sam w tym miejscu, aby poddać się ostatecznej
próbie samotności, pracy, próżni doskonałej?
Mgła i spod niej wypływająca rzeka.
*
Wieczorem Art. List Dygata w Polityce, aby władze zajęły się
tajemniczymi paczkami. List Włodzimierza Z. "syna Literata" w
Merkuriuszu". Żałuje, że poznał niektórych literatów; dał się oszukać
syjonistom.
*
Czytanie l'Expressu; izolacjonizm wojskowy USA, co z tego wynika
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dla Europy. Chiny: doprowadzili do karykatury wszystko to, co my już
znamy od dawna. Co z tego wynika dla nas. - Albo kraje socjalistyczne
będą naśladować przykład Chin (co już częściowo się dzieje, bo bunt armii
i aparatu w ZSRR i w Polsce bardzo przypomina "bunt" Mao), albo
uczynią wszystko aby się od nich odróżnić; i to też jest możliwe, bo
"rewolucja chińska" jest jednak groźna.
*
W "Tygodniku Powszechnym" - Credo Pawła VI. Język Kościoła:
mieszanina teologii, mistyki, polityki, administracji. Wciąż ten sam
problem: oddzielić boskie i ludzkie, czy boskie z ludzkim złączyć w
jedność. To złączenie może się dokonać tylko w sferze i w języku mistyki.
Wszelka próba filozoficznej i politycznej adaptacji Kościoła, do zmiennej
rzeczywistości ludzkiej, jedność mistyczną narusza.
*
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W co ja wierzę?
Moje credo. Moje dzisiejsze credo; w moim języku osobistym
wypowiedzieć credo powszechne.
*
Wierzę w jednego Boga; który stworzył rzeczy widzialne i
niewidzialne, poznane ludzkim umysłem i te, które tym poznaniem nie są i
nie będą objęte. Znaczy to, że wierzę w jedność świata, w to, że stanowi on
całość rozumną i celową, że początek jego, trwanie i przyszłość, wraz z
jego śmiercią (bo tylko w śmiertelny świat wierzę, sam będąc śmiertelny)
stanowią realizację jednolitego planu.
Wierzę w to, to znaczy inaczej myśleć nie potrafię; inaczej myśleć nie
potrafię, bo tak zbudowany jest mój umysł. Nie mogę światu przypisywać
natury różnej od mojej własnej; historii świata nie mogę oddalać od mojej
historii osobistej, organizacja świata musi być identyczna z organizacją
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mojego rozumu i mojego ciała, porządek życia mojego zgadza się z
porządkiem życia powszechnego. Gdyby było inaczej moja sytuacja w
świecie byłaby magiczna; byłbym w nim samotny, a zatem niepotrzebny.
Nie miałbym powodów, aby bronić mojego życia. Pozyskanie świadomości
równałoby się z wyobcowaniem ze świata; czyli z samobójstwem.
Człowiek byłby istotą różną od wszystkich innych tylko zdolnością do
samobójstwa. Wiara w jedność i celowość świata, i w jego identyczność z
moją naturą, wiara w świadomość świata, będącą odpowiednikiem mojej
świadomości, byłaby faktem negatywnym, obronnym, gdyby nie odnosiła
się do istoty, do osoby analogicznej, identycznej za mną a większej ode
mnie, o cały Kosmos, starszej o wieczność, doskonalszej o doskonałość
natury. Bóg jest warunkiem życia, rozumowania ad infinitum; Bóg jest
światem i łączy mnie ze światem. Jest więc - jak mówi Paweł VI. Bytem i
miłością".
*
877

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Syn i Duch, wcielenie, objawienie, oświecenie. Chcę czy nie chcę,
wszystko jest dla mnie postacią z apokryfu. Rozumiem apokryf i wierzę w
apokryf, tak jak "wierzę" czy "akceptuję mit literacki. Mam natomiast
wierzyć w historyczne zstąpienie Boga na Ziemię, w jego fizyczne życie na
Ziemi, i w jego mistyczną tutaj obecność w Kościele pod postaciami chleba
i wina.
1.XI.
W ostatecznym rachunku, życie moje tylko dla mnie jest sprawą
najwyższej wagi. Tylko ja się nie pogodzę z jego utratą. Tylko ja mogę mu
nadać sens.
3.XI.
W obecnym konflikcie chodzi o to kto w społeczeństwie
socjalistycznym (takim jakie u nas wytworzono), zdobędzie pozycję
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uprzywilejowaną i wolę ideotwórczą: aparat partyjny czy inteligencja
nowa; nowa klasa polityczna, czy nowa klasa gospodarcza. Marks nie
wahałby się ani chwili z odpowiedzią. Pragmatyk, odpowie nieco inaczej:
ten, kto będzie miał mocniejsze środki. W społeczeństwach typu
zachodniego naturalnie rozstrzyga zawsze gospodarka; w Rosji jest akurat
odwrotnie, gdyż jest to kraj - eu Somme - niedorozwinięty.
4.XI.
Wczoraj (niedziela) - pół dnia w Wildze na rąbaniu drzewa. Ręce
pachną drzewem jak rozgrzana wełna.
W kulturze dyskusja o środowisku literackim. Wygląda to na próbę
perswazji, że literatura nie jest groźna politycznie, a do czegoś tam
koniecznie potrzebna.
*
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Miłość oddziela od środowiska, albo z nim łączy. Szuka się wartości
dla przeciwstawienia się środowisku, lub dla upodobnienia do niego.
Dziwaczność w wyborze miłości jest zawsze dziwacznością wobec
środowiska, wobec szerszej społeczności ludzkiej. W tej dialektyce miłości
i społeczeństwa rozstrzyga się los ludzki; wolność jest, między tymi
dwoma biegunami.
5.XI.
Spotkałem dziś rano Bartelskiego. Poprowadziliśmy przez parę minut
głupkowatą rozmowę pełną żartów złych i śliskich; B. kręcił się, krygował,
próbował zaczepek, popisywał się swoją kolaboracją (o, ja mam teraz
dobre nazwisko, etc.). Po jego zachowaniu rozpoznałem siebie samego
sprzed osiemnastu lat; byłem już debiutującym pisarzem, nazwisko moje
pojawiało się w tygodnikach, a nawet - co gorsza - dziennikach, a niektórzy
moi koledzy tkwili jeszcze w biernej opozycji i negacji. Kiedy ich
spotykałem, tak samo nie patrzyłem im w oczy. Wobec pisarzy z
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Tygodnika Powszechnego - Kisielewskiego i Szczepańskiego zachowywałem się z podobną cyniczną dezynwolturą. Na Kisiela napadłem
na sekcji prozy - zdaje się, że bez politycznych argumentów (jego nowela,
którą wtedy przeczytał, rzeczywiście mi się nie podobała), a potem
dołożyłem mu jeszcze w drukowanym sprawozdaniu z tej dyskusji w Życiu
Literackim. Spotkawszy mnie, powiedział, że streściłem nieuczciwie
nowelę, czy coś w tym rodzaju; odpowiedziałem mu wesoło: - Pan jest
wrogiem klasowym, więc. ... - już nie pamiętam jaka była puenta żarciku,
ale sens jego polegał na tym, że walka z wrogiem klasowym pozwala na
wszystkie chwyty. Kisiel mi do dziś dnia tego nie może darować. Innego
dnia, spotkałem Zbyszka Łopatkiewicza, mojego kolegę z handlówki,
strasznego "reaka". W żałobnym numerze Życia Literackiego ukazały się,
moje kartki z podróży do ZSRR; o Stalinie tam nic nie było, bom się tego
akurat bardzo wystrzegał, ale był "klimat" no, i tytuł: Blisko Stalina ...,
jeszcze gorzej w literackim dodatku do Gazety Krakowskiej: kartka z
podróży do Gruzji pt. "W ojczyźnie Stalina", Zbyszek krzyknął do mnie
przez całą szerokość Sławkowskiej ulicy: ale się wygłupiasz, wstyd
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kolegom przynosisz! Zignorowałem go, poszedłem dalej i opowiadałem
potem tę historię ze śmiechem, starając się wzbudzić wesołość jakichś
Otwinowskich. Czy tak cierpiałem skrycie, żem się musiał tym przeżyciem
dzielić z tymi, którzy mnie mogli usprawiedliwić, czy byłem tak
znieczulony moralnie? Dzisiaj patrzę z pretensją na wszystkich, którzy
piszą na tematy polityczne, podpisują jakieś artykuły, sprawozdania, etc. Są
to czasem młodzi ludzie, którzy muszą debiutować dzisiaj, w dzisiejszym
języku, w dzisiejszych granicach zła, aby nabrać znaczenia, tak jak ja
musiałem to zrobić w 1950 roku, aby dziś w literaturze istnieć. Tak samo
zupełnie nie rozumiałem ile cierpień kosztowała pisarzy katolickich sprawa
księży krakowskich w 1953 roku; lekką ręką podpisałem wtedy rezolucję
ZLP potępiającą oskarżonych w procesie; a wśród tych oskarżonych było
kilku moich dobrych znajomych, np. Ks. Pochopień, Ks. Kurowski ... Czy
byłem tak perwersyjnym czy tak nisko ceniłem swoje nazwisko, a tak
wysoko posadę i zaszczyt podpisywania jakichkolwiek dokumentów
publicznych? Ten ostatni wzgląd jest bardzo ważny, człowiek za każdą
cenę chce wyjść z anonimowości; najłatwiej można krzywdzić człowieka,
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gdy mu się ofiaruje rozgłos nazwiska - i dział imienny. Gdy pracowałem w
Dzienniku Polskim, poszedłem z Marią Grafówną (gdzie ona? pewnie w
Izraelu!) do klasztoru Misjonarzy na Stradom, do jakiegoś księdza, który
był "do wzięcia" na apel sztokholmski. Wdzięczył się jak panna: Dlaczegóż ja? Jest tu tylu innych ojców ...". A w ręce trzymał cały plik
zaproszeń, które nam pokazał: - o, ciągle mi tu przysyłają ... Był
szczęśliwy. Tylko Ks. Klave wyrzucił nas po prostu za drzwi: - Nie mam
nic do czynienia z Dziennikiem Polskim krzyknął! - zasłaniając sobie gołą
szyję, bo był bez koloratki; i zatrzasnął drzwi. Ale nazajutrz, kiedy
poszedłem na Wydział Teologiczny, z fotoreporterem Węglowskim, zrobić
reportaż ze składania podpisów przez kleryków, Ks. Klave w szyderczym
humorku (widać dostał rozkazy z Kurii) zaganiał studentów, do
podpisywania i z kartką w ręku pozował do fotografii. Doznałem okrutnej
pociechy.
Podobnej doznałem w jakiś dzień 1-majowy, gdym Zbyszka
Łopatkiewicza, ujrzał wlokącego czerwoną horągiew. Zdaje się, że kroczył
w jakimś "aktywie".
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Ah, są to obrzydliwe pociechy.
*
Spisywanie aktualnych myśli jest obowiązkiem wobec siebie i innych po latach trzeba się do własnej świadomości dokopywać jak do skamielin
prehistorycznych.
*
Baudelaire: cnota jako perwersja.
6.XI.
Wczoraj w chwili zmęczenia nad maszyną, kiedy opuściłem głowę na
klawisze i zapadłem w sen pół-drzemkę, opadły mnie wspomnienia
szczegółów: dźwięk pokrywki nakładanej przez matkę na puderniczkę
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metalową stojącą na toaletce (miała kształt cyborium i bawiłem się nią
nieraz jako cyborium w czasach mojego szaleństwa liturgicznego), szczęk
szczypiec metalowych, które matka rozgrzewała na spirytusowej
maszynce, aby sobie niemi grzywkę zakręcić, a przed użyciem studziła w
powietrzu (mam je do dziś dnia w szufladzie sekretarzyka i wystarczy,
żebym poruszył niemi, a wywołują całą muzykę dźwięków konkretnych,
obrazy przedmiotów, a ich powierzchnię, ich blizny, zadrapania, plamy,
czuję na końcach palców ...).
Tęsknota jest pamięcią szczegółów. Gdy odtwarzam w pamięci
sylwetkę duchową matki, czy ojca, nie tęsknię za nimi wcale. Matka była
ograniczona, próżna, zamknięta w sobie i z gruntu, z ducha, z urodzenia
konserwatywna, to znaczy nie rozwijała się, nie pozwalała się rozwijać:
samo zjawisko rozwoju, zmiany, wyzwolenia traktowała wrogo. Ojciec był
wulgaryzatorem; wszystko sprowadzał do najgorszych motywów; nie miał
ambicji, a cudze ambicje wyśmiewał; nie miał godności, za "literaturę",
"pozę" uważał wszystkie uniesienia godności; był tchórzem; żył tylko
wizją spokoju, za której byle jaką i najnędzniejszą realizacją oddałby
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wszystko. Tęsknię za kolorem ich włosów, za ich zapachem, który mnie
kiedyś brzydził), za chrząknięciem, gestem, dotykiem, za suknią, krawatem
- a raczej za jakimś przetarciem krawata, za pamiętną plamą na sukni.
Tęsknota byłaby więc wyłącznie przeżyciem czasu? Tęsknimy za tym
co minęło, a nie za tym co było takie jakie było? Ale dlaczego jedne rzeczy
utrwalają się w naszej pamięci, bardziej, inne z niej w ogóle znikają? Czy
jest to kwestia biologiczna - uwagi wyostrzonej w danej chwili? Czy
pamięć "wybiera" sobie rzeczy do pamiętania prowadzona jakąś czujnością
i czułością wewnętrzną? Czy pamięć (*) pamięć tęskna, nostalgiczna)
zatem jest formą miłości, czy też zjawiskiem nawskroś egotycznym,
biologicznym - przeżyciem czasu, odruchem samoobrony przed mijaniem,
przed zbliżającą się śmiercią?
*
Zakończenie "Uwag pocieszających o miłości" Baudelaire'a:
"Ormandzie i Arymanie, jesteście tą samą osobą" ... Dialektyka
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Baudelaire'a: mały - manicheizm a zarazem wyrzekanie się paradoksów
moralnych. Dialektyka dobra i zła ujawnia się po prostu wtedy, gdy zło i
dobro ujmuje się na innej głębokości. Tak np. "niemoralną miłość", B.:
uważa za "resztkę moralności, to znaczy jedyną prawdziwą moralność "prawdziwą" bo w niej zaangażowana jest rzeczywista namiętność jedynie rzeczywista, tj. erotyczna.
*
Lenart głosi uparcie teorię "pozostałości mieszczańskich"; służy mu to
zdaje się, do tłumaczenia Kliszce, że sytuacji ideologicznej w ZLP nie
można rozstrzygnąć administracyjnie. W dyskusji w Kulturze powiedział
wprost, że rozstrzygnięcie takie przyniosło by szkodę "kulturze
narodowej". Jeśli w to wierzy, to jest osioł, ale i tak może się przydać.
Trzeba go zrobić prezesem.
7.XI.
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Wczoraj wieczór u Artura. Andrzej B. Nic. Artur melancholijny, bo
skończył 46 lat. Jak to było 2 lata temu, na jego urodziny.
Relacja Kazi z zebrania PAP-u, gdzie Kraśko wypowiedział się na
temat mojej anonimowej działalności pisarskiej; miał ją za właściwą formę
i konieczną.
Dzisiaj nic nowego, "Bajka", tłumaczenie Baudelaire'a o Wagnerze.
W Pradze zajścia - pozrywano flagi radzieckie.
Nixon został prezydentem St. Zjedn. walka wyborcza, pomiędzy
najmniej ciekawymi ludźmi - powiedział komentator B.B.C.
8.XI.
Skończyłem i przepisałem rozdział XXII. Ta "bajka" to mało: trzeba
pisać coś więcej, a jedyną zasadą, jaka mi się wydaje możliwa do
uprawiania i wystarczająco godna, jest zasada Montaigne'a - D'un jour ů
l'autre, ale nie w formie dziennika, lecz rozwiniętego, pełnego rozważania
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moralnego.
11.XI.
Do trzech rodzajów ludzi Pascala (tych, co Bogu służą, bo go znaleźli,
tych, co Boga nie znaleźli, ale go szukają, oraz tych, co go nie znaleźli i nie
szukają), należy dodać rodzaj czwarty, nadzwyczajnie rozmnożony w
naszych czasach: tych mianowicie co, Bogu służą, chociaż go nie znaleźli.
Co powiedzieć o tych ostatnich, jeśli pierwsi są "rozumni i szczęśliwi",
drudzy "rozumni i nieszczęśliwi", a trzeci są "obłąkani i nieszczęśliwi"?
Myślę, że nie są oni obłąkani, ani nierozumni, ani rozumni; są tylko
nieszczęśliwi, może podwójnie nieszczęśliwi, bo nie tylko Boga nie znają,
ale nawet samych siebie; powierzają się więc odruchom i tradycji, co jest
jedynym rozwiązaniem w stanie zupełnej ciemnoty.
Do której kategorii ja należę? Ach, codzień do innej. I nie jestem w tym
odosobniony; należę zatem do rodzaju piątego, który wydaje mi się
rozpowszechniony. Jeszcze bardziej (od czwartego - rodzaj rozumnych i
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i

nieszczęśliwych,

obłąkanych

i

12.XI.
Wczoraj odczyt Julii o Apollinairze. Mówiła o nim tak, jak by mu tylko
na poezji i nowych formach sztuki w życiu zależało i jakby dla niej samej
tylko poezja istniała.
*
Wydaje nam się, że czas przyszły biec będzie wolniej od czasu
przeszłego, że "za 20 lat" będzie trwało dłużej niż trwa w naszej pamięci
"dwadzieścia lat temu". To co było 20 lat temu pamiętam tak dokładnie
jakby, to jeszcze wciąż się działo, gdy pomyślę o tym co było 30 lat temu,
wydaje mi się chwilami, że od tego czasu nic się nie zmieniło; mam wciąż
te same problemy praktyczne do rozwiązania, te same błędy, do
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zwalczania, mam nawet niektóre te same marzenia po dziś dzień
niezaspokojone. 20-30 lat w pomięci, jest chwilką; taka sama chwilka
dzieli mnie od śmierci. Wydaje mi się, że od śmierci dzieli nas wiele życie całe - i tak o tym życiu myślimy, jakby ono było naszą ochroną, a dla
śmierci przeszkodą w dotarciu do nas. Nie, od śmierci nie dzieli nic, i
jesteśmy wobec niej tak samo bezbronni, jak wobec atakujących nas co
chwilę, prześladujących nas, lub umilających nam życie wspomnień.
Ale Pascal na próżno wzbudza w nas lęk ostateczny, konsekwentny,
absolutny przed śmiercią. Nazywa naszą postawę absurdalną,
ekstrawagancką; nie wie, że w przyszłości będzie możliwe zbudowanie
filozofii na pojęciu absurdu, a etyki na ekstrawagancji. Pascal musi nas na
nowo przekonać, że konsekwencją ostateczną myśli o śmierci, bliskiej,
realnej, nieuniknionej, musi być Bóg, i służba Boża.
*
Nie trudno jest dowieść, że Boga potrzebujemy; chodzi o zdobycie
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przekonania, że on jest i że my jemu jesteśmy potrzebni. Praca nad
zbawieniem zaczyna się od tego momentu.
*
Nie ma innego źródła tego przekonania, poza aktem wiary. Czy akt
wiary wymaga przedwstępnego przygotowania, czy też jest po prostu
aktem posłuszeństwa; ten zaś może być rezultatem różnych stanów
duchowych: zmęczenia, strachu, zniechęcenia, osłabienia władz
umysłowych; zawsze więc "negatywnych"?
*
Ale czy istnieją stany inne? Pokażcie mi człowieka, którego umysł
znajdowałby się w stanie tryumfu, mocy i radości. Wymieńcie też powód
jego radości, a powiem wam, czy chciałbym dzielić jego radość.
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*
Pomyśleć o projekcie uchwały ZLP, któraby w ambaras wprawiła
władze; powinno w niej być zawarte zapewnienie, że pisarze oddani są
zawodowi i klasie robotniczej, oraz ideom jakiejś szerszej,
międzynarodowej solidarności etc. Powinno to być tak pozytywne, żeby
mogło przejść i tak kłopotliwe, żeby nie zostało opublikowane. Musi to być
"kontra" na ew. uchwałę partyjną.
*
Pomyśleć o serii krótkich opowiadań i "przypowieści".
*
Przyjąć trzeba jakiś terminarz od quem i ułożyć plan zajęć
koniecznych, któryby się w tym czasie zmieścił.
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Mam lat 40. Czy 20 nie będzie za wiele?
Przyjmujemy więc 20; opracować więc dokładny plan na 20 lat: plan
lektur, twórczości, uczynków; plan prawd, które trzeba ustalić; czy po
prostu plan zbawienia?
*
Po to, żeby plan taki mógł w ogóle powstać, trzeba ustalić założenie
generalne: po co?
*
Wiem po co: po to, żeby żyć dłużej; żeby żyć wiecznie. Nie mogę
zrozumieć śmierci. Ja muszę żyć; ile razy pomyślę, że czas upływa
nieprzerwanie, mam wrażenie, że zjada mnie mysz, a jestem zbyt
gruboskórny, żeby to odczuć, i zbyt zadufany w sobie, aby spostrzec, ile
mnie już ubyło - ile pożarło! Już dwie trzecie!
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*
Cały system wychowawczy nie trzyma się kupy; wyeliminowano z
niego w ogóle pojęcia karności; wyeliminowano wysiłek pamięci;
wyeliminowano trening umysłowy. Wychowanie - polega wyłącznie na
przystosowaniu do społeczeństwa, czyli na ukształtowaniu odruchów
warunkowych. Kształcenie polega na podawaniu wiadomości.
13.XI.
Codzienne, krótkie rozważanie. Czy to możliwe? Być może jest to
jedynie problem organizacji pracy; kiedy mianowicie należy rozważanie
takie zapisać? Powinna to być stała ceremonia, o jednej odbywana
godzinie, jak pacierz, jak brewiarz kapłański, jak gospodarski rachunek
dnia. Gdybym mógł powiedzieć światu dobranoc i przekręcić klucz w
zamku, aby od niego odgrodzić się najdoskonalej, najszczególniej, jak to
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Baudelaire pisze w Spleenie paryskim. Ale nie mam nawet własnego
pokoju! Więc tylko na skraju łóżka, już przed samym położeniem się spać,
po kąpieli, po zamknięciu gazowego kurka, jak ostatni obrzęd toaletowy
odprawić to rozmyślanie przedsenne, ciężkie od wszystkiego com w ciągu
dnia stracił i zyskał, i od wszystkiego, co sobie zwykłem w tej
beznadziejnej ostatecznej godzinie przyrzekać, przed każdym zaśnięciem, z
piórem w ręku, jak z krzyżem, jak z talizmanem, jak z termometrem,
odprawić chwilę trwogi przedśmiertelnej - wszak zapadająca noc jest
metaforą śmierci, a sen jej figurą.
A dzień następny zacząć od przeczytania, poprawienia, przepisania i
wzbogacania tej myśli powstałej jeszcze w tamtym, wczorajszym życiu.
*
Dziś rano myśl o odpowiedzialności: myśl własna jest niczym, póki nie
zostanie zakomunikowana; przekonanie nie ma żadnej wartości moralnej,
póki nie nabierze dla mnie samego mocy obowiązującej, w takim stopniu,
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by mnie zobowiązać do narzucenia go innym; nie po to, aby "brać w
niewolę", ale poddać się konfrontacji.
14.XI.
Wciąż trudności z zorganizowaniem się. Wyjazd Kazi do Krakowa.
Trwa zjazd PZPR.
17.XI.
Niedziela, mroczno. Sam. I te bezduszne pasaże dochodzące z góry ...
Wypiłem 2/3 zawartości szklanki. Kto mi powie, co się stanie gdy
wypiję resztę?
Mogę użyźnić glebę lub oddać po prostu naturze to co od niej wziąłem,
ale na to nie musiałem czytać i tłumaczyć Baudelaire'a. Nawet gdyby mnie
moi bliscy uczcili po śmierci jak Egipcjanie najwspanialszego ze swoich
faraonów, nie zadowoli mnie to, boć i ja nie potrafię powiedzieć ani słowa
jednego o żadnym z faraonów; czy zaś będę pamiętany 4 tysiące lat, czy
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też tylko 4 miesiące, żadna to dla mnie różnica; gdy żyć przestanę na
wieczność; interesuje mnie tylko wieczność.
*
Ludzie durni myśląc o rzeczach ostatecznych, wyobrazili je sobie jako
nowe, wieczne siedziby; dwory, łąki, gaje, gmachy, ... Szczęśliwe
republiki. Dla nas ostateczną rzeczą jest znaczenie; Bóg nas może wybawić
tylko od anonimatu; zbawienie oznacza dla nas zachowanie osobowości na
wieczność; i świadomości samego siebie. Dzisiejsze obrazy potępienia:
człowiek nieudany, o którym nikt nie wie; Człowiek obłąkany, który nie
wie sam o sobie. Boimy się śmierci jak klęski żywiołowej i jak obłędu.
*
Inwektywy Pascala przeciw Montaigne'owi przypominają te, które B.
miotał na demokratów, na W. Hugo, albo na G. Sand.
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Baudelaire i Pascal: gniew dwóch ludzi, którzy nie rozstawali się z
myślą o śmierci.
*
Pomysł do "Bajki": to z Hegla! - ... "wpadłem w rozpacz srogą" podjąć opowieść jakby od początku prozą, przemieniając wszystkie,
dotychczasowe elementy (ucieczkę, zabójstwo Abla, koronację, długi
marsz) w uogólnienia życia, aby dojść do sytuacji kluczowej, łączącej obie
strefy do nocy przed bitwą, czyli do rozmyślań przed ostatecznym
rozstrzygnięciem.
18.XI.
Przeczytałem Ferdydurke. To jednak świetna powieść!
*
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Dosyć tych wierszy w noc przed bitwą.
Otom ja na brzegu rzeki; mam ją przekroczyć, kości rzucić, oświadczyć
światu com jest wart. Zdobyć znaczenie.
19.XI.
Do lektury:
Roman Jaworski: Wesele hr. Orgacza. Dosyć muzyki, dekoracji; dość
uniformów i tytułów. Dosyć opery. Przekroczyć trzeba rzekę losu i kości
rzucić; już świta; nad rzeką mgła - gdy się uniesie brzeg ukaże, brzeg
przeciwległy, drugi brzeg; na brzegu miasto, w które wejdę, by w nim
dokonać mych przeznaczeń.
Dosyć metafor i obrazów; przemówić prozą pojęciową, bezmelodyjną i
rozszerzoną, prozą tak jasną jak Dekalog, jak wstęp do pierwszej filozofii,
jak myśl Pascala; jak Kritik der reinen Vernunft Emanuela Kanta, prozą tak
sedno rzeczy tnącą, jak świder drąży wnętrze ziemi, ach taką prozą
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czystych znaczeń mówić i definicją jak słonecznym blaskiem złapanym w
lustro, w oczy błyskać, mózgi razić, kruszynę światła Kosmicznego ...
Otóż na brzegu wody staję; granica czasu tu przebiega; za mną jest
przeszłość - czyli otchłań, bo co minęło śladu nie ma; przede mną wszystko
- więc nadzieja na jakiś inny, lepszy sens.
Tutaj się dziwi Komentator.
Por. Pomian: trwałość jako przedmiot wiary, i inne książeczki.
Dyskusja z Pomianem?
20.XI.
Kolory: ile jest żółtości: kaczuszka, żółtko, liść klonowy, kaczeniec,
cytryna.
21.XI. - św. Jana od krzyża.
Lista moich zainteresowań literackich:
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1. jansenizm: Pascal, Racine, Baudelaire;
2. powieść jako parodia: Don Kichot, Ulysses, Zauserberg, Günther Grass;
3. poezja jako profecja, objawienie, apokalypsa: apokalipsy św. Jana od
Krzyża, Dante Eliot;
Wergiliusz!
Aby zatem zrealizować moje zainteresowania, muszę nauczyć się po
niemiecku i po angielsku. I po włosku, i po hiszpańsku - he, he. I po
łacinie!
25.XI.
Nie: Neverly, Jastrun, Kołakowski, Jasienica, Drewnowski, Kisiel?
28.XI.
Wczoraj na koncercie kameralnym dziwaczna chwila; chwila
ujawnienia sekretu, wspomnienia zupełnie zatartego. Grała orkiestra
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młodzieży muzycznej. Wśród skrzypków zauważyłem dziewczynę, bladą
blondynkę, o twarzy dość smutnej, jakby nad wiek dojrzałej. Ładnie
wyglądała w czarnej sukience, a we włosach złotych, połyskliwych, miała
wpiętą aksamitną czarną kokardę z broszką diamentową. Wysokie czoło,
pociągłe rysy, usta raczej wąskie i zaciśnięte w grymasie zalęknienia,
tremy, czy niechęci, oczy chyba niebieskie, albo szare bez szczególnego
wyrazu. Ładny kształt głowy - to chyba wszystko, co mnie zainteresowało
w niej za pierwszym spojrzeniem. Aż naraz podczas wykonywania
Koncertu Bacha na 4 skrzypiec, kiedy ona w drugich skrzypcach
pauzowała i patrzyła spokojnie na widownię, przenosząc tylko czasem
wzrok na stojącego obok niej jednego z czterech solistów (był nieco gruby,
śmieszny Żydek, który mnie zresztą pobudził do chichotu swoimi minami),
naraz rozpoznałem w tej twarzy jakby formułę zawartą - formułę jakiejś
mojej tęsknoty i miłości - naraz mi się ta twarz wydała najbliższa na
świecie, znana, intymna, a jej wzrok odczułem na sobie skupiony - na
mnie, do mnie skierowany! Trwało to krótką chwilę; czterej soliści
odprawiali ten niezwykły balet skrzypków jakim jest Largo tego koncertu;
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wstydziłem się już literackości tego przeżycia, a zarazem żal mi było, że
już przechodzi, odpływa, manieruje się w ironicznym komentarzu i w
rozproszeniu uwagi. Aż naraz poczułem ból w czole i chłodny dotyk warg
... Tak! Skrzypaczka podobna była do Zosi Obermayerówny, dziewczynki,
z którą bawiłem się w ogrodzie przy Krowoderskiej ulicy, kiedy miałem 56 lat Była ode mnie starsza o rok, jedynaczka, (córka właściciela domu ludzi już dość starych - on był chyba emerytowanym urzędnikiem, ona sucha dama w cwikerze - uczyła niemieckiego), kapryśna, złośnica,
despotyczna, obrażalska, drażliwa. Jak musiałem zabiegać o jej względy i
jak starać się musiałem o jej dobry humor i o to, żeby zechciała się ze mną
bawić! Ulegałem jej, służyłem jej, przepraszałem ją, płakałem przez nią kochałem ją - oczywiście. Raz uderzyła mnie kamieniem w czoło.
Zobaczyła to matka i przerażona, kazała jej pocałować mnie w to uderzone
miejsce, które już nabrzmiewało guzem. Zosia płakała ze złości, strachu i
żalu - pocałowała mnie; i ja płakałem: z żalu i nieludzkiego szczęścia.
W parę lat po wyprowadzeniu się z Krowoderskiej, spotkaliśmy się z
Zośką w jednej klasie szkoły Instytutu Marii. Ona miała 10 lat, ja 9;
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udałem, że jej nie poznaję. Stanęła nad moją ławką i zapytała: Czy my się
nie znamy? Odpowiedziałem grubiańsko. Chodziliśmy razem ponad rok.
Było nas 3 chłopców, reszta dziewczynki. Dwa odrębne światy; żadnych
wspólnych zabaw, a nawet rozmów. Boczenie się, czasem bójki. Byłem
straszny. Z moimi dwoma kolegami wyprawiałem najgorsze rzeczy,
ośmielony łagodnością zakonnic, które nas uczyły. Dokazywałem i
błaznowałem na oczach tych dziewcząt zgorszonych i oburzonych; na
oczach Zosi, która ze mną więcej nie rozmawiała.
W mieszkaniu Obermayerów pełno było żółtego atłasu. Firanki, obicia
mebli, jakieś kapy na łóżkach były z żółtego atłasu. Starzy Obermayerowie
zmarli. O Zosi ktoś opowiadał, że mieszkała sama w tym mieszkaniu
potem, że miała romans z jakimś skrzypkiem (czy mi się ten skrzypek po
wczorajszym koncercie przyplątał?); pracowała podobno w radio. Raz ją
tam w radio na szlaku widziałem. Popatrzyła na mnie uważnie, a ja nie
śmiałem jej zaczepić. Przez wiele lat żółte atłasowe firanki wisiały w
połączonych oknach tej szarej gipsowymi ozdobami oblepionej kamienicy
przy Krowoderskiej 36. Ta skrzypaczka mogła być jej córką!
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Schodząc z estrady, dała znak ręką komuś na widowni. - Czekaj na
mnie.
*
Pornografia.
Kosmos.
List od Slavii (Vażerny Pane Doktore...)
Zarząd - nowa intryga.
*
Historia jest fałszywa.
Wszystko co przeżyłem jako król z ludem, z wojskiem, w wojnie,
rewolucji okazuje się fałszem w tę "noc przed bitwą"; noc przed bitwą jest
tedy sytuacją egzystencjalną, która jest z historią niestyczna.?
"Ucieczka z domu", "zabójstwo brata", spotkanie z grenadierem, "losy
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Korony", pościg, powstanie, wojna, okazują się czymś w rodzaju
polimpsestu - tekstu wtórnego, wpisanego w historię życia, które jest
zawsze wtajemniczeniem w śmierć. Ku tajemnicy śmierci wiedzie tylko
jeden trop, lecz ten jest zakryty, pokryty tropami fałszywymi. Ten trop
prawdziwy to miłość.
Rozpoznaję miłość moją w tarczy żołnierza, który mnie zatrzymał i
chce rozstrzelać. Twarz jego pociąga mnie w sposób nieznany. Rozpoznaję
w nim czyjeś rysy znajome. Brata zamordowanego? Nieznanej matki?
Proszę go, żeby udzielił mi odpowiedzi. Chłopiec zachowuje się coraz
brutalniej, po chamsku, grubiańsko, jest dla mnie okrutny, gdy mnie
prowadzi ku namiotowi wodza. Lecz oto, nagle rozpoznaję w nim,
dziewczynę! Spod czerwonego bereta warkocz spada! Krzyczę wtedy z
radością i żalem czy może z nienawiścią - bo nic dobrego, nie spotkało
mnie jeszcze od kobiety - a wtedy on-ona - rzuca się do ucieczki i przepada
w nocnych ciemnościach.
23/IX(XI?).68.
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Zebranie z Egzekutywą.
Putrament: waga wydarzeń, dużo zależy etc. 80 nazwisk.
Prop. Hena: porozmawiać o zasadzie;
Żółk.: nasza zasada: zjazd krak. + aktyw i młodzi;
Putrament: ... jakby się nic nie stało. Napięcie wzrosło - egzekutywa
tuszowała. Na zebraniu lutowym wybuchło. Jeżeli ZLP ma istnieć musimy
się zdecydować - czy siły występujące przeciw Państwu Lud. czuję się
wykr. czy nie - Popatrzeć prawdzie w oczy. Jeśli wstawimy ludzi, którzy
się zaawanturowali... zebranie lutowe powtórzy się na zjeździe. Niektórzy
koledzy ponoszą konsekwencje - nie przez nas zaprojekt. - jeżeli wystąpią,
konsekw. się pogorszą.
Konieczność wspólnej listy - jedyna szansa wyprowadzenia ZLP z
kryzysowej sytuacji.
Ja.
Lenart.: Członk. partii również mieli zastrzeżenia do polityki kulturalnej.
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Stoi na stanowisku takich poczynań, które umożliwiają rozmowy. Egzek.
podtrzymuje swe stanowisko, uważa jednak, że zjawiska te nie stanowią
zagrożenia kultury. Zebranie wywołało ekstremy. Szkody ogólnospołeczne, atmosfera wiecowa etc.
Gaworski: ratował związek. i nadal trzeba ratować:
Putrament: źle się czuł na zebraniu. Ja muszę ponieść konsekwencje.
Auderska: zebranie było zamknięte. Poszło w świat jakoś inaczej. Zjazd
będzie jawny. Lista będzie też jawna.
Putrament: nie premówienia, ale przygotowanie rezolucji było faktem
decydującym. Gdyby rezolucja nie była przegłosowana niepoczytalne
wystąpienia zostały by w naszych annałach.
*
39 nazwisk wspólnych.
Bratny, Breza, Broniewska, Bukowska, Chorążuk, Gaworski, Gąsior,
Gerhard, Jędrzejewicz, Jesionowski, Justynowicz, Klonowicz, Kaliski,
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Kuśniewicz, Lau, Lichniak, Marianowicz, Nadzin, Ozga-Mich.,
Ożogowska,
skreślone,
Piotrowski,
Posmysz
(Przymanowski),
Rozstworowski, Rudawska Hal., Safian, Luliński, Samsel, Sandauer,
Sroga, Strumpf Tad., Szczypka, Szadowski, Wasilewski A., Wittlin,
Wisłowska, Warneńska, Załuski Zb.
*
Hen: niektóre pisma robiły nagonkę. Sytuację można odwrócić i wystarczy
pokazać pisarza w TV-1 okaże się że robotnicy go lubią. Nie ma żadnego
przełomu. Po V zjeździe - nastąpiły warunki odprężenia. Skreślając
Kijowskiego - skreślamy większość! Przygotowujemy zjazd mniejszości.
Ja: zrzekam się.
Żółk: bez zarządu nie można.
Odoj.: dlaczego?
Putram.: ocena nasza.
Odoj.: a więc Egzek. opiera się na donosie.
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Putram.: Ocenę biorę na siebie, Ale sprawa jest otwarta.
Auderska: Kto nie chce, to nie.
Lenart: nie rezygnować łatwo z tych co odmówili; Jastrun i Neverly.
(2 str. nazwisk osób dyskutowanych do ew. wspólnej listy).
*
Sprawa Szczyp. - Gaworski.
29.XI.
Warto życie poświęcić, aby zwalczać system, który z ludzi to czyni, to
są obłąkańcy. Jak obłąkany straci świadomość uporu, jaki stawić mogą mu
materia lub środowisko, jak on powiada, że wywróci dom, wyrwie drzewo,
pokona siłacza, wysadzi ziemię w powietrze, tak Putrament, Gaworski i
inni, zupełnie pewni swej wszechwładzy i bezkarności przekonani, że
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przed nikim nie muszą tłumaczyć się z żadnych decyzji i słów, byle były
negatywne (w pozytywnych poczynaniach są równie bezsilni jak my, ich
ofiary), tak jak obłąkańczy zatem ludzie ci porażają nas spokojem,
pewnością siebie i prostotą. I zdumiewamy się, i słabniemy, my, wciąż
jeszcze, Bogu dzięki, poddani wszystkim prawom grawitacji: więc zdrowi.
Nie bezradni wobec wariatów, uszczęśliwionych swoim stanem
nieważkości.
1.XII.
Wczoraj: pożegnanie z Adamem Tarnem. Wieczorem przedstawienie
Historyi o biednym Łazarzu (teatr z Gdańska). Uczucie nieobecności.
Pogłębia się w miarę jak nam się wydaje że jesteśmy ośrodkiem
zainteresowania; ono nie nas dotyczy - a zatem nas unicestwia, usuwa.
*
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Ukończywszy lat cztery dziesiątki przeprowadziłem następujący
rachunek: doświadczenie dotychczasowe okazało się, że nigdy nie pracuję
więcej niż trzy godziny dziennie, a jeśli czasem zdarzy się pracować dłużej,
równoważy się to z tymi dniami, które przebimbam zupełnie. Zatem trzy
godziny. Tydzień ma sześć dni - niedziele trzeba wykluczyć. Stanowi to 18
godzin pracy tygodniowo, które gdy pomnożymy przez 52 tygodnie w roku
dadzą nam 936 godzin rocznie, przy założeniu (optymistycznym, ba!
fantastycznym), że istotnie trzy godziny ... istotnie codzień poza niedzielą
... Ponieważ daję sobie od dziś tylko (czy aż ?) 20 lat życia (tyle, ile by mi
dało poważne t-wo ubezpieczeń, te trzy godziny dziennie stanowią dla
mnie szansę 18720 godzin pracy w życiu, co z kolei zamienione na lata
(licząc 8760 godzin w roku), pozostawia mi 2,14 roku pracy - trochę więcej
niż 2 lata!
To obliczywszy, powiedziałem sobie: oho, czasu rzeczywiście niedużo
i niedaleki byłem przerażenia. Dwa lata! Wszak zdarza mi się jedną
książkę czytać dłużej, albo nosić się z zamiarem rozpoczęcia czegoś, albo
tyle właśnie zwlekać z odpowiedzią na list lub zaniesieniem zepsutego
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krzesła do naprawy.
Ale zaraz potem przeprowadziłem rachunek następny. Ileż - zapytałem,
można napisać w ciągu trzech godzin? A, no: 3 strony, tak 3 strony
conajmniej, doprawdy trudno więcej; tak jest, strona na godzinę to nie jest
fantazja, to też stanowi w ciągu 20 lat właściwie owe 18720 stron; a to już
dużo, bardzo dużo, 18 bardzo grubych tomów, lub 36 średnich.
Wystarczyłaby 1/3, aby dorobek liczył się na wagę i miarę.
Dawny pisarz, żyjący w epoce równowagi estetycznej, gdy gatunki
literackie kwitną sobie bujnie, a każdy osobno, pisarz żyjący w warunkach
równowagi kulturalnej, gdy warstwa czytająca objawia wyraźnie swe
upodobania, aspiracje, swe cnoty i wady, gdy już jest na tyle dojrzała, że
żąda, aby z niej śmiano się, aby ją sądzono i pouczano, gdy już pojmuje
ona jakich trzeba ofiar z substancji społeczno-politycznej na rzecz
kulturalnego spadku dla przyszłych pokoleń, pisarz świadomy więc
dokładnie tego, czego od niego oczekuje społeczność kulturalna i świadom
tego, co on sam może, pisarz taki nie martwiłby się, czym zapisać owe trzy
strony dziennie, albo nawet tylko jedną. W innej nieco sytuacji ja jestem i
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moi współcześni. Nie układają mi się opowiadania zmyślanych historii,
węzły dramatyczne jakoś nie zwiększają się w mojej wyobraźni, ani mi
rymy nie płyną pod ucho, ani awangardowe pomysły nie palą mi się w
głowie.
Może, więc nie jestem pisarzem? Cóż zrobić, kiedy już się nim stałem.
Widać nie wiele było trzeba w mojej epoce, na to by się nim stać; (*) w
tym, niejedno powinno nastąpić opowiadanie o tym, jak stałem się
pisarzem); dość, że nim się stałem i, nie pozostaje mi już nic innego, jak
powołanie moje wypełnić. A sposób ku temu najlepszy jest ten: wypełnić
owe quantum dzienne tym co mi idzie najsposobniej - treścią, która się
narzuca, formą, która służy treści.Nie szukać daleko, bo pisarz formy nie
stwarza, on sam nią jest, ani za treścią nie biega, lecz jest nią napełniony.
Zacząć od czegokolwiek i pisać nieustannie wedle przygodnego
natchnienia, byle natchnienie było żywe (**) Baudelaire.). Kto myśli z
piórem w ręku - jest pisarzem (***) Valery.). Więc pisać, na nic nie
czekać, niczego nie szukać.
O sobie najpierw. Nie trzeba tego wstydzić się. Byle kto, pierwszy
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lepszy ma prawo mówić o sobie, byle był zabawny (****) Baudelaire.).
Pisarstwo jako zawód nie zobowiązuje nas do niczego więcej, jak do tego
tylko, aby żyć jak inni, ale z piórem w ręku; do niczego więcej, ale i do
niczego mniej. Gdy tak szczerze i tak skromnie, tak pracowicie ujawnimy
nasze zadania pisarskie, owe 36 średnich tomów z łatwością stanie się
ciałem, a zaś z takich 36 tomów napewno jeszcze coś pozostanie. Dla
potomnych. Reszta mnie ocali, zbawi.
Tu winienem wyjaśnić jak rozumiem zbawienie lecz aby czytelnika nie
zanudzić, dać mu porcję anegdoty dla wytchnienia, a nadto spełnić złożoną
wyżej obietnicę opowiadania o tym jak zostałem pisarzem, a jeszcze nadto
wyjaśnić mu w jakiej mierze może on poważnie (lub bodaj przychylnie)
odnieść się do takiej pisaniny, opowiem trochę o pisarzach dzisiejszych;
swoją sprawę zostawię na potem. Zresztą spośród różnych żywotów
pisarskich, jakie dziś mogą się zdarzyć, mój wcale jest przykładowy.
Czyjże byłby przykładowy? Ach, niczyj - każdy jest wyjątkowy. I tu kłania
się żywioł zmyślenia - nie powiesz nic ogólnego, nie zmyślając
szczegółów. Opowiemy zatem, lecz - uwaga - żywioł zmyślenia, gdy mu
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już raz powierzymy nasze intencje, nie wiadomo dokąd nas zaprowadzi i
nasze formy przybierze.
*
Wejdź w sferę snu - mówi Pisarz. Ach, więc sny ...
*
Opowiada o ...
Był człowiek, któremu na imię było Filip, nazwisko jego mniejsza, lat
miał 40 w chwili gdy zaczyna się nasze opowiadanie, bywał żonaty ... z
niektórymi żonami miał dzieci, które oglądał czasem dziwiąc im się;
mieszkania zmieniał często; poglądy nieco rzadziej albowiem tych
ostatnich nie miał zbyt wiele do wyboru. Początek naszej opowieści zastaje
Filipa w dwóch pokojach nowozbudowanego bloku w centrum Warszawy;
otrzymał je od władzy za spokojny eklektyzm; lecz eklektykiem już nie jest
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ostatnie dwa lata uczyniły go literatem. Powiada:
6.XII.
W środku, w samym środku, w okolicy żołądka, czy w żołądku samym
zamieszkał, mały nieznajomy: ból. Wyobrażam go sobie jako stworzonko
zrodzone nie wiadomo skąd, czy z zewnątrz przybyłe, które zagnieździło
się we mnie i rozpoczęło pracę; popracuje sobie rok, może dziesięć.
Zupełnie jakbyś wpuścił do domu rzemieślnika; siądzie sobie w kącie,
rozłoży swoje druciki, klucze, pakuły; jest spokojny, wygląda na
uczciwego, więc ty odchodzisz do swojej roboty. Niech on się tam w
kąciku grzebie. Kiedy o nim zapomnisz, zapuka i powie: gotowe, proszę
pana. - Zerwiesz się spłoszony nagle: - A co to było? Ile się należy? Czy
bardzo się pan namęczył? - Hi, nic takiego - odpowiada nieszczęśnik i
powoli zbiera swoje graty, czekając na zapłatę.
7.XII.
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Z Eliady:
una salus victis: nullam sperare salutam.
(Pobitym ufność jedna: nie żywić nadziei).
Tak przemawia Eneasz do gromadki młodzieży, którą zdołał skupić
przy sobie.
*
Świadomość egzystencjalna jest rodzajem
poszukiwaniem, wywoływaniem oznak śmierci.
To małe wciąż jest.

hipochondrii;

jest

9.XII.
Myśl szczęśliwa i ważna:
ja, będąc fałszywym, podstawionym, biernym królem, usiłuję pozbyć
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się owego maleństwa, uciec nie mam dokąd, bo wszędzie mnie pochwycą.
Ukryć się, zmienić mojej kondycji nie mogę. Wówczas podejmuję
postanowienie walki; z bohatera biernego staję się czynnym, z ofiary sprawcą. Aby, to uczynić, muszę przeżyć miłość. Żołnierz.
10.XII.
82 - na liście.
głosujemy za 63.
przewleczenie komunikatu - egzekutywa przetrzymała trzy doby.
Lepecki, Łopalewski.
Porządek dzienny.
1. Sprawozd. zarządu.
2. Dyskusja.
3. Wybór Kom. wnioskowej i skrutacyjnej.
4. Wybory delegatów.
5. Wolne wnioski.
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13.XII.68.
Żółkiewska.
Putrament:
Jako sekretarz etc. pleno titulo ... jako, współodpowiedzialny za listy ...
szczerość ... elementy brutalne ... odbiegają od sympatycznego tonu Kol.
Żółkiewskiej ... Lista odbiega od poprzedniej. Odbiega o 50%. Brak
nazwisk wybitnych. Sytuacja jest daleka od normalnej. Kontynuowanie
listy "literackich notabli" jest nie do kontynuowania. Skład listy narzucony
zarządowi. Chociaż nie po myśli - zarząd okazał dość rozsądku ... Partia
ponosi pełną odpowiedzialność polityczną. Nasza bierność sprawiła, że
zjawili się jacyś pretendenci ... etc. ... Lutowe zebranie szczytem, a raczej
dnem. ... Musieliśmy wziąć pełną odpowiedzialność ... Wobec nazwisk
założyliśmy protest ... Nie mogą na jednej liście, etc. ... Zjazd musi
reprezentować wszystkie kierunki literatury, ale nie polityczne. Nasi
przeciwnicy przeciągneli część środowiska - postępowali wbrew
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środowisku ... nie są godni. Nie uznajemy wrogów dożywotnich ... Dajmy
wrogom czas do namysłu ... - Maison Laffitte.
Konsekwencje. My: nie mogą reprezentować w ZLP.
Pewne konsekfencje. Zerwane umowy, posady ... Dochodzą do nas
słuchy - zainteresowani uważają za poniżej godności ... jest to - obelżywe
stanowisko. ... Czyż się spodziewali osiągnąć - spodziewali się przewrotu zmuszą do uległości. Istotnie chodziło o wywołanie represji. O eskalację ...
sparaliżowanie interwencyjnych możliwości, 2) skutek - zachęta dla
młodzieży ... 3) materiał dla Wolnej Europy. Dotąd na szczęście nie doszło
do nieodwracalnych aktów ... Dla członków ... chodzi teraz o tych, których
nie ma ... Ich twórczość literacka, leży nam na sercu ... Będą mogli wrócić
etc. ...
Lenart:
Wydarzenia marcowe, wypadki w CSR historycznym komentarzem wbrew intencji organizatorów. Prestiż literacki nadwątlony listem 34,
zebraniem lutowym. Hasła o zagrożeniu kultury narodowej traktowane
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były instrumentalnie. Zakłady pracy zwracały się do pisarzy, którzy się
zaangażowali. Nikt się nie podjął. Nie wytrzymaliby psychicznie. Zarząd
zdobył się tylko na rozesłanie rezolucji Kijowskiego. Określone akcje
literackie wywołują działania polityczne. Uniemożliwiają wszelkie
inicjatywy dla załatwienia słusznych postulatów literackich ... List 34
pojawił się akurat wtedy gdy Komisja KC przygotowała rewizję stawek.
Słonimski wtedy powiedział: że nie chodzi o pieniądze ... Okazało się więc,
że to nie ja pracowałem ... nie działacze ... etc.
Sprawy będące przedmiotem rozmów:
1) funkcjonowanie cenzury prewencyjnej; jest to narzędzie dyktatury przez
krytyka z innej pozycji: niezrozumienie specyfiki dzieła literackiego.
Zespół partyjnych pisarzy wystąpił z projektem powołania kolegium dla
opracowania ustawy prasowej.
Marksistowski front krytyczny.
2) Masowe środki i honorowanie tłumaczeń.
3) Dom zasłużonego pisarza.
4) Czasopiśmiennictwo. Światowa literatura, tygodnik Wybrzeże.
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Trudności w realizowaniu tego programu występują jako skutek działań
opozycji. Dialog z aparatem - niezakłócony awanturami - ten dialog, który
my, pisarze Komuniści proponujemy ... Musimy mieć od was mandat etc.
Lichniak:
Kadaweryzm i demotoryzacja.
program ideowy etc.
17/XII.
Rezultaty wyborów: cała egzekutywa, (prócz Putramenta) oraz
Dobrowolski, Lichniak,Wittlin) - przepadli.
*
Dlaczego moja książka jest martwa, sucha? Do jakiej rzeczywistości
odnosi się ona? Co ujawnia?
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*
Historie, które mógłbym opowiedzieć z niejakim pożytkiem dla
drugich.
Opowieść o tym, jak ksiądz K. nie chciał niemieckich kuglarzy wpuścić
na wieżę kościelną; o tym jak ich wpuścił. W gruncie rzeczy byłoby to
opowiadanie o nieudałej świętości. Jak być świętym? Jak być odważnym, a
nie śmiesznym? Dzisiejszy świat ośmiesza, nie zabija. Zabrano
bezczelnego sybarytę, X. Hallę, a on - nasz X dr. ...
2) Powieść o mojej matce. O narkomanii, o chorobie wmówionej, o
przywileju uzurpowanym.
3) Opowiadanie o Kunstgeverbeschule, utalentowani i kolaboracjoniści.
*
W gruncie rzeczy rysuje mi się powieść o księdzu. O młodym wikarym,
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który rozpoczyna pracę na parafii we wrześniu 1939 roku z "X-dr.". Jego
cicha rywalizacja z X-drem, pisze pracę doktorską o świętości. Albo o
męczeństwie.
*
W pierwszej kolejności jednak trzeba napisać opowieść o Mochnackim
- czyli o pragnieniu bohaterstwa.
Nie: o pysze. Mochnacki chciał za wszelką cenę odegrać wielką rolę.
Wiedział, że jest wybitny, że nie może zginąć.
Przykłady z Plutarcha.
Biografia Napoleona.
Kościuszki.
Robespierre'a.
Młodość bohatera.
Struktura bohaterstwa.
Dojrzewanie samotne.
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Organizacja. Sprzeczność między skrajnym indywidualizmem
wychowania, a korporacyjnym duchem działania. (Sand). "Zdrada"
Mochnackiego buntem przeciw organizacji. Poezja romantyczna (problem
literacki jako zamach stanu, jako 18 brumaire'a.).
Zamach stanu jako filozofia. Królobójstwo, uzurpacja!
Spisek koronacyjny.
Polska - jako rzeczywistość etyczna.
Rosja-Polska - manicheizm romantyczny.
Lekcja dekabrystów.
Spisek belwederski - [...] .
Mochnacki a dyktatura Chłopickiego.
Wojna jako ekspiacja, czy jako środek do celu: bohaterstwo. Kult
bohaterów podczas powstania.
Mochnacki - Krukowiecki
19/XII.
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Do powieści.
Zaczyna się od wyznania, "żem taił dotąd moje pochodzenie". "Trzeba
więc wyjawić tajemnicę. Otóż, jest ona taka: jestem ostatni z Piastów,
Jagiellonów i Habsburgów, ponieważ pochodzę w prostej linii od
nieślubnego dziecka królowej Jadwigi i Wilhelma Rakuskiego. Dokument
stwierdzający ten fakt ponad wszelką wątpliwość noszę w swym węzełku.
Ja mam dokument, drab ma koronę, więc wszystko składa się doskonale.
Dzisiaj zostało uposażone przy katedrze na Wawelu jako dziedziczny
sobowtór królewski.
Do przegl. miesięczników:
Z Kult. i Społ. naród, wojny.
Z Rodz. literackich: powieść, esej.
Ze Studiów filozof.: ?
26.XII.
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Gombrowicz - ja nie - kochane i niekochające. Gombrowicz: strategia
gwałtu.
W świecie Gombrowicza panuje wyłącznie zasada przeciwieństwa antynomia.
Nie ma zasady zgodności.
Ładunki, które się odpychają ale które się nie przyciągają. Nie tworzą
nowych jakości.
*
Piszę, aby mnie czytano?
Czy pisaniem do czytania mnie zmuszana?
Miłość, jest kluczem.
Miłość nieodwzajemniona, niezrozumiana, nieprzyjęta, nieodczytana.
Nie "piękno" - Styl!
Styl: Każda rzecz na swoim miejscu. Musi być wytłumaczona: historią,
pożytkiem. Coś tu jest, a nie gdzie indziej. Dlatego, że tu było (liturgia albo
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architektura klasycyzująca), lub jest, bo jest potrzebne. Potrzebne: także do
wyjaśnienia intencji. Do zrozumienia.
1.I.1969. - godz. 3:26 rano.
Sylwester u Arturów. Jaki tam Sylwester! Głuchy Choynowski i p.
Choynowska postarzała; Kazia z gorączką, Artur z bzikiem. Tylko Julcia i
ja zdrowi jak konie i pełni służalczej ochoty. Ej, polały się łzy me czyste,
rzęsiste ...
Wczoraj czytałem Arturom "bajkę". Głupio. Oni wiedzą, że głupio,
więc mnie komplementują, i coraz to jeszcze dodają komplementów,
widząc, że ja coraz głupszą mam minę. A "bajka" chyba rzeczywiście
głupia, ćwiczenie stylistyczne bez związku z jakąkolwiek rzeczywistością.
10:30 - 12:30 lektura; Dziennik Gombrowicza t. III. i zakończenie
operetki.
1.I.69.
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Rano późne. Dyskusja W.E. o najlepszej książce roku. Wziąłem drugie
miejsce przed "Apelacją" Andrzejewskiego", a przed "Wyspą"
Szczepańskiego Jana Józefa, "Ogrodami" J.M. Rymkiewicza i
"Wypadkiem" L. Gomolickiego. Kazimierz W. wychodził ze skóry żeby
nie puścić Andrzejewskiego. Oj, stary, stary...
Po południu na podwieczorku u Holoubków. Ciekawa informacja o
inicjatywie S.W. B. w sprawie "Aieux"(?).
Szalone plotki, emocjonujące wiadomości o MSW!
Trochę czytania: Gombrowicz - Kijowski. Miniatury krytyczne!
Proszę: ożyły z czasem!
2.I.
Rano na schodach Hartwiga. Ciemność, szepty, opowiadania o
nieomylności lekarza. Przedpołudniem i popołudniu czytanie: Pierre-Henri
Simone o Camusie i Camus "L'homme revolte"; Simone, katolik, ostro
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szydzi. Świetne uwagi o "Obcym", krytyka "absurdu" i moralizmu na
absurdzie zbudowanego. Camus - para-filozofia i para- literatura.
Wieczorem IX Symfonia z płyt (szalone tempo Abendrotha) i spacer. Na
spacerze Poldek U. Wciąż sensacje. 1 wniosek: dla kultury polskiej nic z
tego nie wynika. Może ją uratować tylko zmiana na Kremlu. Nic nie
pisałem. Śpiący jestem, bo o 5 wstałem do tego Hartwiga. Acha, telefon
poranny od Wirpszy; - Chciałem Ci powiedzieć, że ze mnie i z Wiktora
zostało zdjęte embargo". - Ja: - "No to co?
Nic nie pisałem.
*
Przemieszać "Bajkę" z "Dziennikiem"? Prawdziwy "poemat
dygresyjny", przy czym "dygresje" byłyby niejako genezą dzieła? Dwa
oddzielne wątki; ja prawdziwy i ja sztuczny?
3.I.
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List do Witolda Gombrowicza.
Wielce Szanowny Panie,
korzystam z noworocznej okazji, i z uzyskania (przez przypadek)
wiadomości o Pana odwadze, aby przekazać Panu wyrazy uszanowania i
najlepsze życzenia. Tak się składa, że właśnie czytam wszystko co Pan
napisał łącznie z Dziennikami, których tomy II i III dopiero teraz dostałem
do rąk. Zawiadamiam Pana o tym, ponieważ mając trzeźwy pogląd na
ludzką ochotę do czytania, liczy Pan skrupulatnie swych czytelników;
proszę mnie też odtąd brać pod uwagę. W Pana sprawie napisałem w
przeszłości w sumie kilkanaście, może kilkadziesiąt beztroskich, ulotnych
zdań. Dziwna rzecz! Ja "Ferdydurke" przeczytałem jeszcze w 1949, kiedy
byłem studentem, "Transatlantyk" też poznałem z pierwszego wydania;
zaliczałem się wtedy do Pana wyznawców i wielbicieli, których w
Krakowie było spora gromadka (Błoński, który w 1949 na zjeździe
polonistów wygłaszał o Ferd. referat, Flaszen, który w swych felietonach
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późniejszych bezczelnie Pana imitował, Puzyna, choć witkacolog, ten Pana
wielbił, Tadeusz Kwiatkowski (ze starych), który do Pana jeździł w 1948:
użyczał nam dzieł pańskich; Stefana Otwinowskiego, dawnego Pana
okolitę, naciągaliśmy na opowieści o Panu (opowiedz pan, panie Stefanie o
tym jak to w Zodiaku z panem G. bywało ... On na to muskał drżącymi
palcami skrzydło swych kruczych włosów opadających mu na ucho, łapał
się za koniec nosa, dotykał węzła u krawata, a następnie wyciągał sobie
spod rękawów schowane mankiety od koszuli, i zaczynał: he, he..., i było
mu z tym dobrze. Za to, kiedy po 1956 roku, po wydaniu Ferdydurke,
Bakakaju, po premierze Iwony W-wie; zaczął się wokół Pana rytualny
taniec, pod kierunkiem Sandauera, kiedy ja, przeniósłszy się do W-wy
nabrałem na dodatek niechęci do mojej Krakowskiej, ferdydurkowej
przeszłości, kiedy celem moim stało się opuszczenie grupy, odtrącenie
sojuszników, zdarcie z ducha łupin zielonych, starcie z twarzy śluzów
porodowych wtedy do licznych zdrad, jakie popełniłem zaliczyłem zdradę
Pana. Przybierając (pośród lewicowo-odwilżowo-październikowego)
rozpasania ton akademicki, konserwatywny, poczciwy a piernikowaty
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(ukończyłem trzydziestkę), przemawiałem zdrowo, rozsądnie, w duchu
justa miliena troszkę socjalistycznie, troszkę patriotycznie, troszkę
postępowo, z odcieniem nostalgii za ładem mieszczańskim, przeciw Panu,
przeciw Sandauerowi, przeciw Mrożkowi, wołając o umiar. Taka była
moja
niecałkiem,
oczywiście,
świadoma)
strategia,
której
podporządkowałem ducha mojego, rozkazując mu pyski stulić do czasu,
kiedy wybitność już zdobywszy, spuszczą go ze smyczy i pozwolą mu
ujadać własnym jego głosem. Zakneblowany, duch mój o mało przy tym
nie zdechł, aby go ożywić nieco, napisałem książkę, w której zawarłem
różne moje sny infantylne, a raczej wspomnienia tych snów. Książeczka
nazywa się "Dziecko przez ptaka przyniesione"; chciałbym, żeby ją Pan
przeczytał. Co do lektury dzieł Pańskich, o której wspominałem na
początku, i o której Pana spieszę zawiadomić (tak jak zwykłem
zawiadamiać wszystkich moich znajomych, gdy mi się śnią - jedno i drugie
jest operacją dokonaną na drugiej osobie), otóż ową lekturę, uważam za
dalszy etap terapii, jaką stosuję dla obudzenia mojego ducha, któremu spać
kazałem, aby mi nie przeszkadzał w realizowaniu moich celów
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cząstkowych.
Listu tego nie uważam za wyznanie, lecz za Komunikat. Chciałbym
jeszcze dodać, że myśli Pana nie opanowałem jeszcze należycie; nie
potrafiłbym ani wyjaśnić, ani bronić pojęcia Niedojrzałości, dialektyka
Niższości i Wyższości przedstawia mi się niejasno, co zaś do Nagości, o ile
dobrze ją rozumiem, wręcz się z nią nie zgadzam, ponieważ uważam się za
wyznawcę Sztuczności, Mistyfikacji, Gry; geniusz ludzki jest dla mnie
geniuszem autorskim, i myśl pojmuję jako rolę.
To dodaję dla niuansu i pozostaję z prawdziwym szacunkiem,
ponawiając na zakończenie najlepsze życzenia na Rok, który zaczęliśmy A.
Kij.
Dziś:
zła noc, z bólem, który mnie przebudził; sen o przyjeździe Tita w
nastroju rewolucji. Późno się zbudziłem. Spacerowałem. Spotkałem Kisiela
w zielonym kapeluszu. Napisałem list do Gombrowicza. Próbowałem
czytać Camusa. Zdychałem z nudów. To student! Poszedłem na obiad do
SARP-u. Życzenia noworoczne, porządkowanie listów, całej fury z dwóch
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lat, aby znaleźć adres Mrożka. Znalazłem. Czytałem Camusa. Umierałem z
nudów. To student, student uzdolniony literacko. Potem zrobiłem
"makietę" nowego kształtu mojej powieści. Wcale ciekawie! Być może
dokonałem odkrycia qui fera date: to się nazywa forum otwarte. Jak ją, że
tak powiem, mozolnie uzasadnić?
4.I.
Ten pomysł powieści - worka, jakże logiczny! Toż ona, powieść,
zawsze takim workiem była. Tylko, że zakamuflowanym. Zawsze tam jakiś
profesor występował, albo artysta, który wypowiadał myśli autora.
Śmiech? Dlaczegóżby tego otwarcie nie potraktować. Ja to ja, on (mój
bohater), to on. Co ja natomiast chcę przez tę historię chłopczyka
powiedzieć, - to inna rzecz. Przypomnijmy, pomyślmy.
W tę noc przed bitwą. Fałsz. Fałszywa jest historia cała. Historia cała
jest fałszywa. Cała historia jest fałszywa.
Ucieczka z domu, zabójstwo brata, spotkanie w drodze grenadiera, losy
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Korony, pościg, chłop ów stary, który tyle mówił o dawnych czasach, i
koronacja, marsz, dyskusja i noc nad Wisłą, noc przed bitwą i bitwa,
wojna, wojsko, noc, fabuła cała, ta i inna, każda fabuła i historia, każde
zdarzenie, każdy fakt, to jest polimpsest, wtórny tekst, wpisany w taj... .
*
Niedobry dzień, od rana do południa przeklęte sprzątanie. Po południu
lekarz Kazi.
Czytanie: Kultury (świetny artykuł Mieroszewskiego: państwa
zachodnie muszą zagwarantować granice Polski, Czechosłowacji i
Węgier); artykuł Anny Schillerówny o Corneille'u i pisanie listu do tej
szalonej. To wszystko? Mało jak na 35 dzień 41 roku.
5.I. - niedziela.
Muzyka; Brahms, Konc. Nr 2 B. dur.
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Firek. Czy żyje? Grafoman, którym pogardziłem, którego zdeptałem,
postraszyłem (dla śmiechu prywatnego); Barcikowski, pijaczek, któremu
nie odpowiedziałem na histeryczny list i któremu dwakroć odmówiłem
wsparcia, czy mi wierzy, że za pierwszym i drugim razem byłem zupełnie
bez grosza?
*
Czy sztuka jest arystokratyczna? Czy nie da się odłączyć od gestu
grand-seiquenze'a albo (to samo) cygana? Czy można pędzić żywot filistra,
a być geniuszem? A Joyce?
*
Paryż, ulica St. Sulpice. Data niezapisana.
Przyjechałem na cmentarz o zmierzchu, jak mój bohater w
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Oskarżonym; brama - krata czarna, zawiła, na słupach latarnie - brama była
wpółprzymknięta; widać wypraszano z cmentarza tych, co się tam
zapóźnili (dozorcy wtedy zwykle z dzwonkami obchodzą aleje) stanąłem
przed kratą, bezradny! Wtem zjawił się po jej drugiej stronie dozorca, w
szarym uniformie, uśmiechnięty, i przyzwał mnie, przyjaznym ruchem
ręki. Obudziłem się; godzina była wczesna, przedranna; noc była jeszcze w
podwórku, na które wychodziło okno mojego pokoju. Listopad to był napewno.
15 stycznia 1965 - Supeter na wyspie Brać.
Umarła siostra Jarosława. Wszyscyśmy (o redakcji, mówię) pojechali
do St, złożyć mu kondolencje. Nakryto na werandzie do śniadania.
Siedzimy, jemy, a Jarosława nie ma. Oglądam się za siebie, w okno patrzę i
widzę ogród jesienny, w strugach deszczu; pod drzewami, z których lecą
liście, na rozkopanej i rozmokłej, świeżej, gliniastej mogile siedzi Jarosław
w srebrnej rosyjskiej koszuli, boso, w kucki, ściska w ręce kij, długi, sękaty
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- kostur. Obudziłem się. Godzina była wczesna. Dzwony w kościele biły na
jutrznię; kamienne mury wąskiej uliczki, na którą wychodziło okno
szeroko otwarte, parowały wczorajszym upałem. Wyła gdzieś (w rzeźni?)
lodówka - gigant. Paliły mnie plecy spalone. Dzwony skończyły miarowe
brzęczenie i nagle roztańczyły się w jakiejś melodii dzikiej, skocznej.
Piekło.
Warszawa, sierpień 1966.
Umarła Maria D. wielka pisarka. Wszedłem do wielkiego pałacu wziąć
udział w uroczystym pogrzebie. Marmurowy hall zapchany był tłumem, na
marmurowych schodach i na galeriach górnych, wśród kolumn, tłumy. Już,
już kondukt schodzi z górnych pięter. Pcham się co sił w górę; chcę nieść.
Idą już i niosą - każdy jakąś część w osobnej skrzynce - w trumienkach
różnego kształtu. Dołapałem długie kartonowe pudełko, w którym coś z
Niej było ziemskiego. Niosę. Inni idą - dość szybko. Ja kroku zwalniam i
schodzę uroczyściej od innych. Co to? Już złożyli w całość? Jedną widzę
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trumnę, którą teraz na ramiona biorą najlepsi, i już księża w kapach i
dalmatykach (złotych! nie czarnych) otaczają tych kilku niosących całość.
Pcham się co sił z moją cienką cząstką, zapakowaną tylko w karton. I nie
mogę doścignąć orszaku.
Zakopane, grudzień 1967.
Sen o ministerstwie - burdelu.
*
Niedobrze. Rano przyjazd Andrzeja. Tyle, że ten spacer alejami o
świcie teatralnym jaśniejącym nad Łazienkami smugą płomienną, która
bladła, jaśniejąc. Czekanie na dworcu. Dr. Jakyll i Mr Hyde kupiony w
kiosku. Obiad i td. Gombrowicz Dzienniki t.II) do wieczora; szkicowanie
makiety i snów.
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6.I.
Opowiadanie o wielkim meczu, który o mało nie kończy się masakrą;
na końcu ujawnić, że mecz toczy się pośród masakry generalnej.
(Powinienem jednak napisać cykl opowiadań o okupacji z jednolitym
bohaterem - sceptycznym, podejrzliwym dziwakiem:
1. Wkroczenie Wielkiej Armii;
2. Zabawy;
3. Ksiądz: Camilla II;
4. Moje śledztwo w sprawie starszego brata. Podejrzenie, że jest w
organizacji. Odkrycie, że ugania się za dziwkami. Wyjazd do obozu. Lezę
za nim, żeby zobaczyć jego męczarnie;
5. Wielki mecz;
6. Kunstgeverbeschule. (utalentowani - nieutalentowani);
7. Handlówka i podsłuchany koncert;
8. A.K. czówa. (o tym jak ojciec skrycie, nocą, przede mną ...)
9. Okopy (Hu, hu la gąski moje);
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10. Biała kareta.
11. Rynek (wszystko o Krakowie 1945 - jeńcy, głośniki, Drobner,
Oświęcimiacy, teatr, końskie trupy i ludzie rąbiący ich mięso, niemieckie
trupy, ... rozebrane ... ja rekwirujący domy dla UB, koncert Filharm. w
pustej sali. I nieustanny przemarsz wielkiej armii.
*
Zasada: pisać całą prawdę, wyłącznie osobistą, bez żadnych chwytów
dzisiejszych, prawdę o sobie.
*
Autobiografia Chaplina ... .
Historia matki.
"to mrożące słowo - sztuka".
"Myślenie jak gra na skrzypcach..."
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"Jestem tym, czym jestem, ... jednostką, jedyną i odrębną od innych,
posiadającą dziedziczną historię podniet i dążeń, historię marzeń, pragnień
i szczególnych przeżyć, które wszystkie razem składają się na mnie."
"Najsmutniejszą rzeczą jaką sobie mogę wyobrazić jest przywyknięcie
do luksusu".
*
Niedobrze. Cały dzień zszedł na czytaniu tego idiotycznego (w końcu)
Chaplina; po co podejmuję się pisania takich kretyńskich felietonów. Ja
powinienem proponować tematy, a te powinny wynikać z już odbytych
lektur, nie odwrotnie. Nic innego, nie było! Wieczorem idiotyczna wizyta
idioty, opowiadającego dzieje idiotki zakochanej w idiocie. W nocy, na
spacerze spotkanie z tym małym i. - Stryjkowskim, który opowiedział mi
swój i-tyczny sen o "Tuwimciu Golemie".
Nic. Nic. Rozmyślania o nadawaniu znaczeń; podobieństwo do
przyjęcia, na którym nikt nikogo nie zna, za wyjątkiem gospodarza,
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którego znają wszyscy. Każdy dostaje równą szansę. Każdy myśli o tym,
aby pozostawić po sobie ślad, czyli obecności swojej nadać znaczenie. Inne
podobieństwo: do dziecka porządkującego rupiecie, jego radość, gdy
odnajdzie dwa klocki podobne. Człowiek porządkuje świat wokół siebie,
odnajdując znaczące podobieństwa; ustalając związki, zależności, analogie.
Moja wizja zbawienia: człowiek, który istnieniu swemu nadał pełne
znaczenie.
7.I.
Dramat?
Sytuacje?
Napięcia dramatyczne?
Co to dziwne jest?
Na czym właściwie polega napięcie dramatyczne, gdy widzimy na
scenie panią z amantem - i nagle wchodzi mąż?
Otóż, chyba na przymusie, któremu ulegają wszystkie trzy osoby
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trójkąta; każda z nich mianowicie musi niezależnie od swych uczuć i
kwalifikacji duchowych zachować się w pewien określony sposób, który
jest nam z góry znany. Mąż, żeby nawet nienawidził żony marzył tylko o
tym, żeby ją komu odstąpić musi unieść się potwornym gniewem; żeby
nawet był chuderlakiem, tchórzem, bezbronnym fajtłapą musi grozić
śmiercią amantowi, choćby ten był uzbrojonym po zęby oficerem
spadochroniarzy. Ten, jeśli nawet dama go zniewoliła, musi przywitać
męża pogardliwym, ha, ha, a żona? Dama? Otóż, ona ma najwięcej
możliwości do wyboru: płacz, rozpacz, wstyd, "broń mnie" (do amanta),
"to brutal" (do męża) - lub inne jeszcze jakieś gry - cynizm, damy,
obojętności ... Ejże? Czyżby ona jedna była wolna?> Dlaczego?
Postępowanie jej jest nieskodyfikowane przez kodeksy honorowe, męstwa
etc.? Czy sytuacja jest ciekawa ze względu na nią? czy tylko ze względu na
nią? Czy musi być w napięciu dramatycznym ten wynik nieprzewidziany?
Czy nie da się ułożyć sytuacji, w której zachowanie wszystkich byłoby z
góry znane?
Spróbować dramatu? Hm, to byłoby logiczne...
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*
Artykuł Kocike w Le Monde o prozie polskiej 68; ani słowa o mojej
książce.
*
Niedobrze? Nijak. Przez cały dzień (9-13) i potem (19-21) pisanie
artykułu o autobiografii Chaplina. In Zwischenzeit redakcja (tam nic,
Fedecki), obiad, sen (17-18). Artykuł OK. 1600 słów. 800 zł. W dziedzinie
ducha: kilka zdań o stylu, o "chemii duchowej" - styl: stop hipokryzji i
szczerości.
Teraz (0.30) po kąpieli zabieram się do Montaigne'a.
8/I.
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Warszawa, dzień 8.III. (Wincentego, Beaty).
Dziś taki sen świtem: była przede mną szeroka ulica, pusta po środku,
brzegami obstawiona mnogim tłumem, który czekał czegoś i wyglądał;
jakby przyjazdu? albo parady? Przede mną była brama szeroko otwarta,
prowadząca jakby do ogrodu, w której głębi gmachy stały. W tę bramę
wchodził tłum, ale nie ten co w ulicy czekał - inny, bo młody i piękny.
Piękny? młody. Młody i piękny - we śnie mi się te dwa słowa połączyły,
chociaż nie piękność ale młodość obserwowałem...
*
Niedobrze. O 6-tej wstałem - mleko bułki, pies, awantura - potem
leniwe przepisywanie Chaplina z przysypianiem. Redakcja Fedecki,
Stryjkowski i t.d.: Pilarski. Krystyna Jakowska (Znała Zosię P!). Po
południu nic: drzemka, czytanie Zaworskiej o Rudnickim / idiotyczne Rudnicki jako źródło do badania języka okupacyjnego - to jakby gwarą
góralską badać wedle Tetmajera. Dzienniki Nałkowskiej (dobre). Wierszy
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Śliwonika - morderczy w Poezji (dobre). Szkicowanie snu, o marcu. Spacer
z Ungerem - jego spowiedź. - Gdybym sobie w łeb strzelił, oni (rodzina)
mieliby przynajmniej jasną sytuację.
Jak ja z Kazią wytrzymam?
9.I. 1:50.
Dno. O 6-tej wstałem - pies, awantura, kopnąłem Andrzeja w łazience.
Nic nie zrobiłem. Próby montowania bajki ze snami - idiotyczne próby
czytania Camusa - beznadziejne - Redakcja. P. Krońska. Fedecki.
Pieniądze - 3.600,-. Obiad w SARP. Kazia ze swoim listem, tzn. z listem
Włodka Z. Ohyda. Arturowie. Głupio. Coś tam przed ich przyjściem
zrobiłem: przepisałem kawałek bajki z brulionu do brulionu.
10/I.
Dno den. Rano zwyczajnie, tyle że później wstałem bez awantury. Po
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bilety na Aznavoura i dopiero tam awantura "niech pan przekaże swoim
władzom, że jestem wściekły"). Łażenie. Kupiłem haczyki, szlagborek i
Norwida. Nic. Obiad. Nic. Poczytywanie Dżumy. Nuda. Wieczorem 1/2
godziny nad rękopisem. Ok. 200 słów bajki. Ani jednej myśli.
To co wyprawiam z Andrzejem (bicie, kopanie). Już nie jest gniewem,
ale nienawiścią.
11/1.
Dno dna den. Nic. Sprzątałem mieszkanie. O 12 - ze St. Żółkiewskim w
I.B.L. Obietnicę dałem, której nie dotrzymam, przedsięwzięciu, które nie
będzie wykonane, człowiekowi, który nic nie może. U Joasi: ciepła, czuła.
W redakcji Anka serdeczna. List do Schillerówny - zwariowała, naprawdę.
Po południu nic, wieczorem nic, w ogóle nic. Korekta przeglądów.
Wiadomość radiowa: prokurator zażądał 8 lat dla Modzelewskiego, a 7 lat
dla Kuronia!
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12/I.
Niedziela, więc głupstwo, głupstwo. Wilga. W drodze powrotnej
zabiłem kota (była taka sekunda, kiedy on siedział na środku szosy i patrzył
na mnie, a ja na niego jechałem i wjechałem. Gdybym był hamował,
mogłem wpaść w poślizg - tego się bałem - t. zn. obawą taką miałem
sparaliżowane odruchy. Czułem się tak bardzo w prawie zabić go, że
zabiwszy nie zatrzymałem się nawet, aby jego zwłoki z szosy sprzątnąć.
Był białożółty; łebek miał duży, okrągły. Więc można spokojnie zabić!). W
związku z tym myśl o zaczętym kiedyś opowiadaniu o człowieku, który
chce się oskarżyć. Otóż: jedzie, jest blisko, widzi pijaka, zataczającego się,
błaznującego... I robi to samo, co ja z kotem - ratując siebie - swój mózg,
swój talent. Gdyby to np. zrobić na serpentynach, tak, aby pijak mógł
zjawić się przed nim po raz drugi, trzeci ... wyraźnie szukając śmierci, lub
chcąc mojego bohatera zmusić do zabójstwa, lub do samobójstwa ... Dalej,
on ujeżdża 50 km w przerażeniu i wściekłości poczem wraca i zastaje na
miejscu wypadku dziewczyną z rowerem, która wszystko widziała. Trup
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leży, ona czeka.
Henryk;
żona i przyjaciele Henryka;
Dziewczyna;
milicjanci;
dróżnik.
*
Kiedy tego kota uderzyłem (stuk o ramę, głuchy), Kali nagle zapłakał.
Może odczuł tylko hamowanie?
13/I.
Komedia.
Pointa: Walery powinien w końcu wyprostować się i z gniewem,
patetycznie wykrzyknąć:
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- A wszystko dlatego, że nikt się nie zapyta do kogo ten dom właściwie
należy.
Kurtyna.
*
Nic. Rano (o 5) warsztat. Potem o 11 zarząd. Między 5 a 11 nic.
Słomczyński, Bałwan. Ma przebłyski. Pisarstwo, które nie ujawnia siebie
(to o Lemie). W redakcji. Lekkie napięcie wokół mojego tekstu (Dedala).
Obiad. Zosia P. tu, a tu Kazia. Kazia: brzydka jak noc. Ja: uhm. Spałem.
Kułem ścianę. Obciąłem sobie palec. Boli mnie kark (reumatyzm). Czyt. E
Sprit. (Domenach o regionalizmach - dysk. z Lafonten.); Radyjko i spać.
Jeszcze jeden dzień, który będzie mi doliczony do potępienia wiecznego.
Ryk pijaka wleczonego przez milicjanta i ochotników - poskramiaczy:
Patrzcie jak Polacy Polaka... Niemcy Polaka ...
14.I.
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Zakończenie sztuki: aktor na scenie - alter ego "Henryka" - mówi jakiś
niesłychanie głęboki monolog. Żona Henryka: - Idź już. Przed wyjściem na
scenę pamiętaj obciągnąć nogawkę.
*
Hm. Rano początek opowiadania o owym Henryku. 2,5 str. - po
przepisaniu na maszynę (600 słów). Po południu dalszy ciąg. Razem ok
1000 słów. No, no. W redakcji Jarosław: szkoda, że Jurek wystrzygł
przegląd ... przedtem był lepszy ... stanowił całość ... Potem przeczytał
nowy i oświadczył: znakomite. Hm. List od Fundacji Jurzykowskiego:
1000$ za działalność krytyczną. Hm. Wieczór u Artura. Wesołe ple-ple z
gratulacjami za Jurzyka. A wczoraj podobno w W.E. szedł fragment
Dziecka. Spacer z psem i nagle pijany, bezradny Jerzy A. Natychmiast mi
opowiedział jakąś idiotyczną fabułę i spytał jak mi się podoba,
powiedziałem: wiotkie to, faits divers. Popatrzył i ukarał mnie natychmiast:
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A słyszałeś jak twoją powieść wydymano W.E? O świcie wepchnąłem go
do taksówki. Jedź do cholery.
W sumie ciekawy dzień.
16/I.
Przegląd francuski:
Litteratura: w NRF [...] cd akapitu po francusku 0,5 strony [...]
*
Spotkanie Iredyńskiego. Ma wszystkie grzechy główne wymalowane
na twarzy, a wzięcie pana, bo talent to arystokratyzm. Pogratulowaliśmy
sobie nawzajem.
*
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Każdy ma swoją wersję grzechu; on gwałtu, prowokacji, sadyzmu - ja filisterstwa, bigoterii, kompromisu.
17/I.
Wczoraj nic nie zapisałem i już nawet nie pamiętam dlaczego. Jerzy
zadzwonił popołudniu, że dostał 1.000 $. O moim 1.000 $ ani słowa mu nie
powiedziałem. Na jutro się z nim umówiłem. Niech się nadmie najpierw, to
go przekłuję.
Nic. Rano sprzątałem mieszkanie. Kazia zachorowała. Popołudniu
trochę pisałem. Czytanie "Ślubu" Gombrowicza.
A wczoraj Brice Parain - Le petite metaphysique de la parole.
Ciekawe?
Gdyby rano tylko czytać? Kiedy pisać. Wieczorem? Raz się uda, raz się
nie uda.
18/I.
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Jerzy i Myciel; A 1000 $. Nudziarze.
*
Ale są rzeczy ciekawe: Myciel o wizycie u niego Wołosiuka w
październiku ub. roku. Brał go na generała. Ja: - Trzeba go było za drzwi
wyrzucić. - On.: E, nie, nie. Jerzy napisał list do Wasilewskiego w sprawie
wznowień i zastanawia się nad posłaniem któregoś z opowiadań do
Kultury. Ja: nie rób tego. - On: - Kultura jest jednak lepsza od innych ...
*
Wiadomość o podpaleniu się czeskiego studenta na Vaclavskim
Namesti. Oświadczenie rządu w tej sprawie?
*
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Pisanie: ewolucja stylu? Pisać dalej "automatiquement".
*
Listy od Mrożka i od Turowicza.
23/I.
Sen: związany jestem drutem, kablem, przewodem, którego końcówka
tkwi w kontakcie. Szarpię się szarpię, ale ostrożnie, bo w kontakcie już
trzeszczy, już iskry lecą, zaraz będzie krótkie spięcie. A drut uciska mnie
pod sercem. Szarpnąłem się ze strachu, że mi serce pęknie. I trzask: drut
rozkwitł w drzewko druciane, w choinkę miedzianą ozdobiony wtyczkami,
jak świeczkami. Obudziłem się; spałem przy świetle, na nożu do rozcinania
kartek, mosiężnym.
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*
Inny sen; pies mój, Kali. A z ucha wychodzi mu kawał suszonego
mięsa. Łapię psa z przerażeniem. Gdzie tam! W pysku to mięso trzyma i
tak mu jakoś bokiem wyłazi!! Głupi sen.
*
Czesi palą się jeden po drugim.
23/I.
Oddałem przeglądy. Rano w redakcji Jarosław śmiejący się do siebie.
Rozmowa z Anką Kamieńską - Jan Śpiewak pisał dzienniki i opisał jego
bojkot w Twórczości. Po południu kilkadziesiąt linijek Bajki. Wieczorem
Błońscy. Janek habilitował się.
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*
Rozmowa u Wandy z Józkiem. Projekt wniosku.
24/I.
Z "Dzienników" Nałkowskiej: (O jej stosunku do komunistów):
"strukturą mego umysłu bezreligijnością, bezpatriotyzmem, intelektualnym
chłodem - przystaję do nich, ale organizacyjnie, programowo i zwłaszcza
państwowo są mi dalecy ..."
Notatka z 1926! Później następują niesłychane głupstwa o ZSRR,
zwłaszcza na temat radzieckiej kultury proletariackiej. Wszystko to
konsekwentnie prowadziło do dworu Bieruta. Niemałą rolę odgrywała w
tym wszystkim niechęć do zachodu przenikanym wg. Nałkowskiej "przez
element irracjonalny i kult podświadomości".
Dla Twórczości:
Wójcik: o Nałkowskiej. Nie. Po co utrwalać stare błędy, złudzenia etc.
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Odp. Nie skorzystamy, ponieważ drukowaliśmy fragm. Dzienników? Nie:
nie skorzystamy tout court.
Ze szkicu Bachtina o Dostojewskim: D. wprowadza autora do
widnokręgu bohatera. To nonsens: wynika stąd, że bohater "widzi" autora.
Tłumaczenie? Autor bada już nie rzeczywisty świat bohatera, tylko jego
introspekcję jako rzeczywistość wyższego, drugiego rzędu". A tak, to
ciekawe: narrator niejako asystujący introspekcji.
*
Włączyć Literaturę i lekturę w heroiczny plan udoskonalenia mej
osobowości, walczyć o każdą minutę z sobą samym tak jak kiedyś jako
mały chłopiec walczyłem z grzechem - z "grzeszkiem"; ubiczować się
pracą, uwagą, skupieniem. Aby sobie móc powiedzieć, że w każdym razie
zrobiłem wszystko co do mnie należało.
Nikt nie wie czy Bóg jest; wszyscy wiemy jaki jest, jeśli jest.
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*
Nudny ten Bachtin ze swoją homofoniczną i polifoniczną powieścią; o
co tu, w gruncie rzeczy chodzi? Cały artykuł da się streścić w jednym
zdaniu, w powieści typu Tołstojowskiego przemawia tylko głos narratora;
w powieści typu Dostojewskiego każdy bohater przemawia własnym
głosem. Ale różnica jest bardziej formalna niżby można sądzić z pozorów;
w jednym i drugim typie powieści zasadą kierunkową jest osiągnięcie
maksymalnego zbliżenia do bohaterów.
*
Dziś: rano spotkanie ze Stefanem Kisielewskim, Kartka od Gustawa
H.-G. z Neapolu. Dziś w nocy "wręczają mi" nagrodę Jurzykowskiego.
Wiadomość o strzałach pod Kremlem.
Jutro pogrzeb Jana Palacha.
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28/I godz. 2:35 więc 26/I.
Nic. Redakcja. Rozmowa tel. z Natalią Modzelewską. Karol ma 31 lat!
Po południu nic. Czasopisma. Trochę pisania. Nocą: Norwid: Menego.
Nigdy nie czytałem! Nie mogłem w Wenecji wspomnieć nawet!
26/I. godz. 2 - 27/I.1969.
Dziś niedziela. Późny ranek. Kułakiem Andrzeja zdzieliłem. Nie rób
tego więcej. Spacer z Kazią na Stare Miasto. U Piętakowej. Po obiedzie
drzymka. Po drzymce podwieczorek z Zosią Mrozowską. Więc to ona
śpiewała "Miasteczko Bełz" w Zakazanych piosenkach. A tak się tym
kiedyś wzruszyłem! Danka Cs. Przysłała książkę Edka. W radio
"Konferencja prasowa" Machejka i Szewczyka. Ile śmiechu! Spacer.
Pisanie do 2: Bajka. Co z tym rytmem zrobić? Zgubić, zgubić!
*
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Miłość: dać drugiemu to, czego mu trzeba. Więc: poznać go i swoją
naturę przystosować. Ale i żądać wzajemności - w tym czego trzeba mnie
samemu. A więc i siebie poznać. Miłość więc jest poznaniem siebie i
przedmiotu ukochania - poznaniem czynnym.
My z Kazią dajemy sobie nawzajem to, czego nie potrzebujemy. Stąd
nasza męka i wieczne nieporozumienie.
*
Grypa. Szkoły zamknięte.
W Pradze pogrzeb Palacha przeszedł spokojnie, ale dziś policja pałami
rozpędziła tłumy gromadzące się na miejscu całopalenia i pogasiła świece,
rozrzuciła kwiaty.
28/I.
965

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Wczoraj coctail u Z. Spiłem się jak nieboskie stworzenie. Jakaś
idiotyczna rozmowa z korespondentem agencji TASS. Powiedziałem mu,
że wcale nie jest obojętne czy nowe fabryki będzie budował człowiek
wolny, osobistość, ktoś, czy baran. Powiedział: to się panu udało. Potem
zabójczy flirt intelektualny z Mme Randell. Potem nieprzytomne rzyganie.
Dom Z. pełen ikon i świątków. Obfitość, ale z zachowaniem miary.
*
Dziś leżenie, leżenie, zasypianie, budzenie, rzyganie, słuchanie radia,
audycji dla młodzieży, dla wojska, dla wsi etc. Bardzo przyjemnie. Cały
czas myślałem o ciotce Róży, która w ten sposób spędza czas od paru lat i
już nic innego, nigdy nie będzie mogła zrobić, tylko umrzeć. - Czytać nie
mogłem! Przeczytałem tylko listy gazdów w Znaku. Śliczne!
29.I.
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Już myślałem wczoraj, że dobrze, więc wstałem (prysznic, coup de
zesoir, rosołek) i do Arturów. Tam TV, coup de jarzębiak i faworki. W
nocy głupio. Rano 37,2 i klasyczne objawy grypy Hong-Kong 68, na którą
choruje już ok. 200,000 osób w samej W-wie. To leżę. W środku mi ciepło,
po powierzchni ciała ślizgają się jakieś chłody, a każde potarcie skóry o
tkaninę, pościelową, ręką - boli.
Dziś w nocy śnił mi się powrót na Warszawską. Byłem szczęśliwy.
Umarł Lepecki na powikłania pogrypowe.
Projekt wniosku na zjazd dla Wandy.
31.I.
Przedwczoraj doszedłem do 39, wczoraj zacząłem od rana od 38,8,
skończyłem na blisko 40 stop. Dziś już nic - rano 37,5, w południe 36,8.
Wczoraj wieczorem miałem już dziwaczne majaki. Wydało mi się, że mnie
nie ma; że świadomość moja znajduje się jakby na obwodzie czegoś, co
trzeba pobudzić do życia. To coś widziałem nawet: był to jakby gałganek,
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czy klocek owinięty w szmatkę, a ja (Krążąc dokoła razem z Kazią,
doktorem i innymi) miałem
[... BRAK STRONY ...]
... bo cokolwiek się potem stanie, będzie niezwykłe.
No, proszę! Cały do przodu się podałem, w usta mu się wpiłem
wzrokiem. Czy to często dziś można spotkać człowieka, który by miał do
opowiadania prawdziwą przygodę (chyba, że z wojny, ale to już nudne...).
- Niechże, pan opowie ...
- Też tak jak dziś chodziłem po peronie [... brak dopisku ...] tłoczno było,
narodu moc czekało na ten pociąg z Łodzi z połączeniem na Warszawę,
pan wie dwunasta zero dwa.
- Wiem.
- No, stoję tak i czekam. A było mi jakoś nie bardzo?
- Źle się pan czuł?
- Zmartwienie miałem.
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*
Lista lektur obowiązkowych (ściśle tajna).
31/I.-1/II.
Ostatecznie każda choroba jest próbą umierania; to tak się odbędzie
sauf imprevne, a to ostatnie może być tylko gorsze. Otóż wczoraj
zrealizowała się w moich majakach moja wizja potępienia: zniknięcie,
rozproszenie, utrata jedności i znaczenia. Życie jest pracą na rzecz tej
jedności; każdemu wedle jego skłonności, wolno wybrać dyscyplinę.
Wykonać dyscyplinę, pamiętając o celu ostatecznym. Ta pamięć
nieustanna ...
*
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Umierać z poczuciem, że mnie nie ma i nie było? Nigdy! Nigdy!
Nigdy! Nigdy!
*
Moja myśl gorączkowa nie odnosiła się do niczyjej opinii. Chodziło o
wewnętrzne przekonanie; jakby świadomość własnej budowy, czy ...
[... BRAK STRONY ...]
... gania. Żeby twarz utrzymać, zachować, stworzyć. Krzyczę, bo,
powinienem? Ktoś, tego ode mnie żąda? Kto? Jakaś tradycja? Jakaś opinia?
Diabeł wie.
*
Więc dobrze, Jeśli taka będzie moja agonia, twarzą do ściany, z
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poczuciem zatraty, rozbicia, unicestwienia mojej osobowości, jeśli już to
wiem, znaczy to, że rozpatrzyłem temat życia, temat egzystencjalny,
leitmotiv, klucz. Temat opracować, to znaczy rozwinąć, to znaczy
przenieść go na wszystkie plany.
*
Ja gówniarz jestem.
*
Jeśli taka będzie moja agonia, wiem co mam czynić: stworzyć dla niej jak dla muzyki z góry napisanej (przez kogo innego?) - tekst.
Na peronie.
- I co pan myślał?
- Nic.
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- Jak to: nic. Wyobrażam sobie, że musi bodaj przyjść to do głowy, że ginę
jakoś z sensem ... Strach, ale i wściekłość. Zwłaszcza, że już wyjścia nie
ma. I wiadomo, że już nic gorszego spotkać mnie nie może. No, i w końcu
nie bez szansy. Przecież jest szansa - gorączkowałem się - pan jest tego
najlepszym dowodem. Niech pan powie: co z tego panu przyszło do głowy.
- Nic. Nie przyszło.
Uśmiechnął się i wstał sięgając po swoją teczkę; właśnieśmy stawali na
stacji.
- Ta pańska wielka myśl pewnie przeszła bokiem. Przeleciała obok. Jak ten
pociąg.
- Jak to?
- A no tak: pociąg przejechał sąsiednim torem. Strasznie się wygłupiłem.
(Dlatego wszyscy mieli takie głupie miny).
3/II.
Ustałem: przecież Bajka to opowieść krakowskiego bzika! I tylko bzik
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taki mógłby sobie pozwolić na to, żeby (jak ten fiakier Gałczyńskiego)
mówić wierszem.
*
Wanda. Okropna awantura w KW, o nasz wniosek. Przyszła, żeby
wyjaśnić, że musi być wycofany. Poradziłem przeredagowanie. Ja byłbym
za podtrzymaniem, ale cóż - to ona, w takim razie ryzykuje - nie ja, który
mam już wszystko za sobą. Zmiana w statucie, uchwała o usunięcie K., P.,
G. oraz uchwała o weryfikacji, przekształcają ten związek całkowicie w
instrument nacisku. Albo mnie z niego usuną, albo będę musiał sam
wystąpić. To samo będzie dotyczyło Jerzego A., Wiktora, może Artura i
jeszcze paru.
Co z tym wszystkim zrobić? Przyczepić się do Katolików, to jedyna
rada. Trzeba to było już dawno zrobić.
6. II.
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Wczoraj znowu Wanda; tych "trzech" na zjeździe nie wyrzucą, bo
Jarosław przeciw temu zaprotestował (Wanda dała mu o tym znać do
Stawiska, gdzie on siedzi po grypie). Byli tam Putrament z Kraśką i
podobno przyrzekli sprawy na zjeździe nie ruszać. Wyrzucą ich po
zjeździe. Ciekawość czy będzie ta weryfikacja. W zjeździe biorą udział
delegacje "robotnicze" w stosunku mniejwięcej 1 pisarz : 1 "robotnik".
Samobójstwo Elżbiety Szaniawskiej.
Ja jeszcze nie wychodzę.
Opowiadania o dziecku na torze kolejowym.
List do Gombrowicza. Ciekawe czy odpisze.
Czyt. Camusa: Caligula, L'Etat da siege les Justes. Na dzisiaj: le
Malentendu i Revolte dans les asturia. Potem: Myth le Sisyphe.
8/II.
Wyspiański - dziś (dla Tyg. Pow.).
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Co to jest Wyspiański dziś? To jest nic. To są tylko pomysły teatralne,
dla których trzeba by dopiero teksty pisać. Warszawianka jest po prostu
niedorzeczna. Józef zginął z podwójnego rozkazu: próżnej gęsi i
pyszałkowatego wodza. To rozumiem. Jakim prawem gęś zmienia się w
Kassandrę i pyszałek w zbawczą ojczyznę? Ten trup jest zanadto
wymowny i głośniej krzyczy od Marii: godniej staje na tej scenie od
upozorowanego Chłopickiego. Klątwa jest żenującą brednią. Ciekawe
zresztą, że tragiczne tryby (rzekomo tragiczne) tej parafiańskiej ramoty
poruszane są tym samym kłamliwym mechanizmem, co Warszawianka:
bohaterem tragicznym jest ksiądz, który Młodą sam swoim gadaniem
wepchnął w ogień, a w finałowych scenach udaje, że chce jej biec na
ratunek i że się męczy; ofiarą jest Młoda, która z kolei wpycha w ogień
dzieci; ofiarnikiem jest wieś, która znów udaje, że jest zagrożona - a to
suszą (u nas - susza taka?), a to szaleństwo Młodej. Ciekawe stopniowanie
obłudy; pochodzi to z fabrykowania tragedii w świecie nie-tragicznym.
Ale "Wesele"? Rytm? Kilku strof? Ale co w tych strofach? Sens? Czy
tylko właśnie rytm? Ale rytm jaki - sylab, czy obrazów?
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Wyspiański poza sytuacją historyczną - istnieje, czy nie istnieje? Czy
istnienie swoje nie zawdzięcza polskiej cykliczności?
9. 2.
Powieść? Wielka powieść o pisarzu, który ma obłąkaną matkę i żyje w
cyklu: szpital - dom - wolny, kiedy matka jest w szpitalu, zadręczony
tysiącem obowiązków, kiedy matka wychodzi ze szpitala.
*
Drugi dzień bez okularów. Ciężko, oj, ciężko. Nic nie robię. Rano
porządki, gazety (zjazd w Bydgoszczy). A propos zjazd: znowu kłapią o
czołobitności wobec zachodu, przyjmowaniu wzorów kulturalnych z
metropolii, o tym, że trzeba być polskim, naturalnym etc. Nie ma to
żadnego znaczenia co kłapią. Mają nawet trochę racji. Ważne jest to
jedynie, co się temu kłapaniu przeciwstawi. Otóż niewiadomo co, jak i kto.
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A gdyby nagle mnie przyszło na to odpowiedzieć - co bym odpowiedział?
Odpowiedziałbym: nie to jest ważne skąd myśl przychodzi, ani kto ją
wypowiada, ani nawet sposób jej podania, ani nawet, nawet jej
zastosowanie. Wszystko to może wydawać się antypatyczne czy szkodliwe,
ale nie przesądza jeszcze o wartości myśli. Ważne jest tylko to, co myśl
zawiera.
11/II.
Wyspiański: wiersz jego nie różni się niczym, od wiersza ks. Baki. Nie
da się przyjąć koncepcji Puzyny, ponieważ w tekście nie ma odpowiednich
zróżnicowań; np. mogę się zgodzić, że parodystyczny jest dialog Rycerza z
Poetą, trudno przyjąć, że parodystyczny miałby być następny dialog Poety
z Panem Młodym - a język jest ten sam. Zwrócić uwagę na paralelizm scen
widmowych: rozmówca każdego ducha, referuje niejako swoją rozmowę i
zwierza swój nastrój osobie żywej (Marysia Młodemu, Dziennikarz Poecie,
Poeta Panu Młodemu.) Otóż powinna być to także alternacja językowa:
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przejście od wiersza parodystycznego, czy stylizowanego, do mowy
potocznej - tak świetnie podchwyconej w akcie I. Tego nie ma; cały akt II
jest dźwignięty na wyższe piętro poezji, a na tym piętrze czeka poetę
zasadzka złej poezji, złego stylu, afektacji i niechlujstwa.
*
A jednak: scena z Nosem?
Nos: "Chciałem, żebym w tłumie zginął - żeby się tak zniwelować zanurzyć się po szczyt głowy - w ten świat zdrowy; - indywidualność
zdusić - do prostoty się przymusić, - ale, cóż kiedy natura - rozśpiewała
moją duszę, - mimo żem chciał się pogłębić, - na plan pierwszy wstąpić
muszę - - Czuję! psiakrew, Serce czuję ..."
A jednak:
Pan Młody: My Jeno znamy połowę
o sobie - któż resztę wie - -?
Poeta: Gdzie to człowiek chadza w śnie ...
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...
Nos: Wieczność - czy tak rozumiecie -?
Nieskończoność - hej, gdzieści, hej ty mi panno wino lej;
spłyniem inni po nas przyjdą:.
uciekajcie a kysz a kysz apres wous le déluge ...
*
A jednak:
Poeta z Maryną: "jest ktoś, co mnie wiąże do roli - i ktoś, co mnie od roli
odrywa; - jest ktoś, co mi skrzydła rozwija, - i ktoś, co mi skrzydła pęta, jest ktoś, że mi oczy zakrywa, - i ktoś, co światło ciska; - jest jakaś ręka
święta - i jest dłoń inna, przeklęta, - jest szczęście, co się ze mną mija - i
Nieszczęście, które mnie tuli".
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*
A jednak:
Dziennikarz: Rzeczy serio nie ma: - Wszystko jest prowizoryczne: przekonania, opinie, twierdzenia.
A jednak:
"O jest jedna mała klatka - A tam puka.
- Serce
- A to Polska właśnie ...
- trzeba to rozumieć nie sentymentalnie lecz dosłownie: Cała ta Polska
malowana, inscenizowana, grana ta Polska kostiumowa i historyczna jest
komedią, udaniem, słowem; jest tylko ta mała klatka!
--Pan Młody: Uląkłem się nagle prozy jaka jest we fantastycznym świecie ...
*
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Co ja robię? Co ja robię? Nudzę się! Robię wszystko to, czego nie
cierpię. Nie cierpię życia domowego, a z domu nie wychodzę; nie cierpię
czytać, ani pisać, a nic innego nie robię. Najchętniej spędzałbym czas na
wizytach, rautach, coctailach, flirtach, intrygach, w restauracjach,
resursach, redutach, reunionach, re... i re...
12/II.
W okularach już: Jaśniej, ale nic nie mądrzej.
Otóż:
I. Wstęp o księdze nieustannej i o pisarzu dzisiejszym, który nie wie co ma
pisać. Ale pisze: cofnąć się ...
II. Ciąg notatek, dzienników za ostatnie 2-lata razem z zarysami fabuł i ich
krytyką.
III. Dojść do Zbawiennej Rady. Wejdź w sferę snu ... SNY.
IV. Sny, czyli mechanika ... Rytm. Zmyślenie.
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V. Rozpocząć: opowieść pierwsza, w której autor przedstawia się we
właściwym świetle.
(To musi być wcześniej; może zaraz po auto-prezentacji.)
*
Metoda: spisać notatki za dwa ostatnie lata tak, aby każda notatka
została przepisana na osobnej stronie, nawet jeśli jest jednozdaniowa.
Następnie uzupełniać je rozwijać (rękopisem), ale także na osobnej stronie.
A dalej dopiero, później zszywać to-to w całość, przegradzając
opowieściami.
Oczywiście, to ostatnie budzi najwięcej wątpliwości; chyba, że udałoby
się prowadzić Bajkę na kilku planach? ... Ale to chyba niemożliwe.
14.II.
Wczoraj u W. Woroszylskiego. [...] Zdanie po francusku [...] .
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Rymkiewicz anty-Gombrowiczowski. Opowiadania Wiktora o wizytach u
Gombrowicza. Gombrowicz: Chagall, kto to jest? I baby tłumaczące mu z
zapałem, że to wielki malarz.
*
Z Wyzwolenia:
... Sztuka ... jedna, jedyna jest tradycją.
Z myślenia chaotycznego ostoi się jedynie Sztuka jako rzecz
wieczysta."
*
Wyspiański dzisiaj.
Czy Wyspiański był poetą? Myślę, że nie. t. zn. nie kojarzył w materii,
ale w materii plastycznej i muzycznej; wyobrażam sobie, że każde swoje
dzieło widział i słyszał od razu w całości.
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*
Kazimierz Wierzyński umarł. Tydzień temu usłyszałem Jego głos w
radio i zamknąłem je czemprędzej, żeby nie słyszeć wiersza, który miał
przeczytać!
*
Do Haliny: Straciliśmy bardzo bliskiego i Kochanego człowieka.
Myślimy o Tobie z największą czułością. Kazia i Andrzej Kijowscy.
*
Idziemy, idziemy razem, a coraz to ktoś zapada się pod ziemię; było
nas 100, już jest 80, 50, 30. My udajemy, że nikogo nie ubyło i że droga
jest prosta, równa, pewna, bez niespodzianek.
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*
Ze Stefanem Kiś. na spacerze. - A może my nie mamy racji, ich jest
większość etc. ... Kiedy słabnę w opozycyjności, czytam prasę.
*
Nic; o tym Wyspiańskim nie mogę wymyślić.
*
Wyspiański dziś? III akt Wesela i rozmowa z maskami. Myślowy chaos
elity intelektualnej, czującej, że wypadki wymykają się jej z rąk.
III akt; nie I, który jest Satyrą w dużym stopniu już wyblakłą, choć
pełną wdzięku; nie II, który na mnie robi wrażenie nienapisanego. Jak
naprawdę myślał, kojarzył Wyspiański? Czy w materii słownej, czy też
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raczej plastyczno-muzycznej? On widział i słyszał ... Dlatego jest literacko
(poetycko) nieaktualny, nieczytelny. On widział swoje przedstawienia.
Gdyby żył dzisiaj, prawdopodobnie robiłby to co Dejmek, Grotowski i
przerabiałby całą dramaturgię na swoje kopyto. (poza Wernyhorą, jeśli się
zrozumie jego komediowość). Ale III akt oparu pijackiego, w którym
wszyscy (Poeta, Pan Młody, Nos) poruszają się na pograniczu snu; i jawy,
dnia i nocy, poezji i rzeczywistości. Szukania formuły "myślenie
chaotyczne". To samo rozmowa z maskami: to jest zespół owego
"chaotycznego myślenia", nocnej rozmowy, niemal strumień świadomości
całego środowiska, bełkot, dramaturgiczne ple-ple. ("Polak jak skoro
zacznie gadać ...").
*
Racje nasze chude. Co powiedziałbym, np. Gomułce, gdyby mnie
któregoś dnia zapytał czego właściwie chcę; co mianowicie zrobiłbym,
gdyby mnie została oddana władza, w tym układzie wewnętrznym i
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międzynarodowym i co mogę konkretnego załatwić im, komunistom.
Ja: informację stworzyć.
On: stworzy się aktywna opozycja, która zaniepokoi ZSRR, a wtedy...
Ja: Więc zaniepokoić, zmienić układ ... Układ "dany", nie znaczy jedyny ...
Tylko my możemy go zmieniać ...
On: weźmie pan odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje? Mogą być
gorsze niż w CSR ...
Ja: Dopuśćcie opozycję do współrządów w ramach istniejących stosunków.
On: to niemożliwe. Proces różnicowania życia politycznego jest
niepohamowany.
Ja: Kto stawia na system nieruchomy, jest samobójcą politycznym;
uzależnia się od terroru.
*
Bieda. W gruncie rzeczy, bieda. Nie mam mieszkania, biblioteki,
pracowni, zajmuję się tysiącem rzeczy, które powinien za mnie zrobić ktoś
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inny. Co ja mogę w tych warunkach zrobić? Pisanie może nawet nie
wymaga ani tyle czasu, ani tyle spokoju - ale czytanie, notowanie; a
ponadto: przerabianie tekstów już napisanych, przygotowywanie ich do
druku.
Bieda od dawna, od lat. Stąd zaległości w lekturach, luki w
wykształceniu. Lenistwo y fut grand pert, ale głównie rozproszenie uwagi i
czasu spowodowane biedą. Jest noc. Nie jestem wcale senny; chciałbym
pracować. Myśl o pracy w pokoju, w którym Kazia siedzi na łóżku i coś
tam igłą skubie, pociągając przy tym nosem (nie nauczy się nigdy wycierać
nosa), otóż myśl ta, na pozór niewinna, wydaje mi się straszna. A w tak
zwanym moim pokoju nie mam nawet stołu, ani krzesła, aby teraz, przed
spaniem usiąść jeszcze na chwilę. Kazia nie zrobiła nic, abym miał jakiś
warsztat pracy; ani ja nic nie zrobiłem. Kazia nie wie czego mi trzeba i
nawet sobie nie wyobraża jak to powinno wyglądać; ja natomiast po prostu
mojej pracy nie cenię, nie poważam; nie potrafię dla niej nic żądać.
16. II.
988

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Anteny Telewizyjne, a na nich wrony, w rzędach; mnóstwo wron.
Wzbijają się w górę po dwie, trzy i z powrotem osiadają na ramionach
anten. Niektóre pręty opadły nawet pod ciężarem ptasim, zwisły. Anteny z
tymi wronami wyglądają religijnie; Krzyże? drogowskazy na rozstajach?
Co jest religijne? Forma Krzyża, czy wrona, która na nim przysiada? Czy
ja, który na nie patrzę? Czy pogoda chmurna - odwilż? Czy nudne dźwięki
fortepianu z góry dochodzące? Który z tych znaków jest znakiem Boga?
Czy gołąb, który okrążył głowę Człowieka kąpiącego się w Jordanie? czy
wiara tych, co to ujrzawszy, krzyknęli: Ten jest synem Boga!
*
Joasia na obiedzie. Ple-ple. Abażury z koronek, majtek, batystów - dom
zmienia się w szufladę bieliźniarki. Dokąd uciec? Telefon do Turowicza.
Wyspiański niegotowy. Telefon od Puzyny: puścili w Dialogu moje
nazwisko. Dyskusja w WE o prognozach na 1969. Wszyscy (Bielecki,
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Ciołkosz, Nowakowski, Mieroszewski, Rozner, Perzanowski), są
optymistami, bo orientują się wedle ogólnego kierunku dziejów, a nie
charakteru fazy, w której żyją. Dzieje pracują sobie na nasz postęp i
wolność (może; nie wiem czy tak można powiedzieć, skoro "postęp" i
"wolność" w każdej fazie historycznej znaczą co innego ...); to nie
przeszkadza wyłanianiu się faz absolutnie wstecznych. Cóż mi z
pomyślnych życzeń dla ludzkości, skoro całe pokolenie przepada w
głębinach takiej fazy.
17. 2.
Spróbowałem dziś przepisać na maszynie wczorajszą notatkę z łóżka;
owszem, to warto kontynuować.
W redakcji Jarosław. Udaje, że nic nie wie o zjeździe. Tyle mi
powiedział, że komisja weryfikacyjna nie będzie na razie zwołana. Nożyce
się odezwały; w Miesięczniku Literackim i w KC już jest awantura o
Dedala. Badano - powiedział Jarosław - czy jest to atak na pismo
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("dywersja"), czy tylko polemika. Zdecydowano, że polemika. Jarosław dał
mi egzemplarz swojego Kierkegaarda z dziwaczną i głupkowatą dedykacją
E. R. Bardzo się starałem, nadymałem, pogłębiałem; byłem melancholijny,
dojrzały, w miarę pobłażliwy; przeciw uczoności Jarka niedouczony,
przeciw jego sprawności niezdarny, a przeciw klasycyzmowi nieklasyczny,
wręcz demoniczny. Znużenie. To wszystko jest piękne, wdzięczne i
kuszące, ale z daleka, albo we wspomnieniu. Mam wyobraźnię pełną takich
nieudałych spotkań, które mnie potem dręczą; mam pełną pamięć
odepchniętych pragnień.
18.I. (18.II.-?).
Peniędzy! Pieniędzy!
Mam następujące szanse: napisać powieść (120 str.) o cyrku w
kościele, skończyć Bajkę (jeszcze 50-60 stron), skończyć sztukę i napisać
nowelę - (120 str.) o Mochnackim. Prowadzić dziennik i zastanowić się nad
wkomponowaniu Bajki w dziennik.
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*
Powieść Artura! "Złota papuga". Zamiar: anatomia chaosu. Nosicielem
chaosu jest wielki reżyser filmowy Diablotka. Wielki? Już to jest
niewiadome. Czy nie fałsz? Czy nie szalbierz? Co było wielkie w jego
istnieniu: filmy, poszukiwanie, czy tylko śmierć? Muszę to wiedzieć; nie
wiem przecież jak mam traktować tę kulturę, w której żyje Diablotka i
której, ostatecznie, przeciwstawia się.
Co gorsze Diablotka nie ma partnerów, protagonistów. Mogliby nimi
być jego biografowie, nie są - Są bierni wobec Diablotki. Ich rola jest zbyt
służebna i ogranicza się tylko do skatalogowania szaleństw Diablotki. Nb.,
w ich roli, ukryta jest rola narratora - to on ogranicza się do sporządzenia
katalogu! I ten katalog właśnie jest jałowy, męczący, chaotyczny mechaniczny. Jest w nim kilka ładnych fragmentów - np. wykład o symetrii
- większość to wyciągi z lektur oraz wariacje na ich temat. Przemieszanie
faktów z wariacjami, albo przypisywanie faktów fikcyjnym osobom
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wprawia czytelnika w stan irytującej niepewności - tzn. nigdy nie wie z
jakiego rodzaju - fabularną, czy nie-fabularną, tj: rzeczywistą - informacją
ma do czynienia.
Słaby rysunek postaci; Diablotka niknie, rozpływa się, nie tworzy
indywidualności; nie tworzą się także indywidua jego partnerów
(Goby'ego: innych). Nawet nazwisk się nie pamięta.
Mylna ocena epoki - błąd perspektywy; Artur ocenia epokę po jej
naskórkowych znamionach. Postępuje jak ktoś, kto by kulturę pierwszej
połowy XIX wieku oceniał po działalności ezoterycznych towarzystw, sekt
religijno-politycznych, związków konspiracyjnych. Kulturalne faits divers.
Jest to książka, która, ma wszelkie szanse, aby stać się sezonowym
przysmakiem. Nie ma żadnych szans trwałości, bo jest językowo nieważka, bezstylowa; a jest taka, bo nie ma ani narratora, ani bohatera - a
więc centrum krystalizacji językowej. Diablotka rozpływa się, w końcu,
zalewa go własna substancja myślowa - a raczej jest gąbką; nasiąkłą
treściami epoki, a teraz jego biografowie wyciskają go - więc cieknie.
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*
Nic. Dzień straciłem na czytaniu tej Złotej papugi, o której powiedzmy
sobie otwarcie na osobności, że jest gówniarskim, brandysoidalnym
dziełem. Ale musiałem to skończyć, a jutro muszę to Arturowi powiedzieć.
(Jeszcze jedno określenie mi przychodzi do głowy. Artur to jest Bloom!
Komiwojażer - erudyta!)
Więc nic. Obiad w Związku. Koszmar! Lenart: dzieńdobry panie
Andrzeju. Gisges, który tak mi się pytał dlaczego jadam w Związku, a nie
w domu, jakby się zastanawiał czy mi nie dać na obiad. Zawadzki Puchatek, który narzekał, że błoto się zrobiło dokoła, na co go spytałem,
czy to dopiero od wczoraj to błoto ... I Putrament grający w szachy z
Gaworskim ... tylko, że obiad tani.
Napięcie w Berlinie, zerwanie zapowiedzianej rozmowy amerykańskochińskiej, pogłoski o zmianach na Kremlu, ton bardziej niezależnej Pragi,
Bukaresztu i Belgradu - Dobranoc.
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18/II.
Gówno, dno, ja tak dłużej nie mogę! Jędrek nie poszedł do szkoły ranek cały opóźniony. Miało być w redakcji przyjęcie dla Jarosława odwołali. Poszedłem do Artura oddać mu powieść i powiedzieć co o tym
myślę. Po południu. Kazia uczyła się głośno angielskiego, a ja pisałem w
pokoju u Jędrka, obok niego, odrabiającego lekcje. Czy już nigdy nie będę
miał spokoju do pracy? Cóż dziwnego, że ja nie umiem rozporządzać
czasem i spokojem, skoro ich nigdy nie miałem.
19. II.
Nic, ale zabawnie. Wczoraj zadzwonił Ktoś, mówił jakoś, ni to po
angielsku, ni to po niemiecku, a zapytany kim jest odpowiedział Guardian.
Zrozumiałem, że korespondent i kazałem przyjść, skoro się nie mógł
dogadać. Dziś myślę, że chyba prowokator, który po angielsku też nie
umiał, bo pamiętam, że zaproponował porozmawianie "on german" ...
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A o godzinie zapowiedzianej dziś wcale nie przyszedł. Hm. W Prawie i
Życiu zaatakowano Margueritte'a o utrzymywanie stosunków z
Michnikiem i Szlajferem: polowanie na te stosunki już jest chyba w toku.
Trzeba chyba uważać.
Dziś przyjęcie dla Jarosława w redakcji. Ale za dużo by o tym pisać.
Spotkanie z Antonim Słonimskim. Dowcipny. Uściskaliśmy się z
Jarosławem. Rozmowa z panią Anną; wtręt Jarosława. Parandowscy. Oni
czworo i ja pośrodku i oni do mnie kłapali o dawnych przyjaźniach. W
końcu Jarosław na łapu-capu wszystko kazał zwinąć i spieszył do Stawiska,
bo Medorek chory. Medorek to pudel.
Przybylski. Powiedział mi, że chodzę jak czysta idea. Bereza mi mówi,
żem komediant. Telefon biednego, chorego Stryjkowskiego, Karst z
zębami. Bronka. Tłuste Żydzie.
Antoni S. mówi, że on mnie podał Jurzykowskiemu. I że Miłosz dostał
też nagrodę. Antoni S. wymyślił też dowcip o zjeździe bydgoskim. Z jakich
krajów nie przyjechali pisarze na zjazd do Bydgoszczy? Z Czechosłowacji,
z Jugosławii i z Polski.
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Rozmowy z Ireną i Rysiem o książce Artura. Są przerażeni. Ja
trzymałem się twardo i mówiłem, że jako kryptodziennik poetycki, ciekawe
... Irenie coś w oczach zaświtało ...
Uroczy Jurek Lisowski z siwą brodą. Stara Olimpia Grochowska.
Dziewki: Mańka i Teresa. Stachura. Burek. Irena Krońska - dlaczego
podoba mi się nowa Najderowa. Na dobrą, wygląda.
Stryjkowski: jak mi dobrze, tak leżę i czekam na obiad, jaki jestem
szczęśliwy, że mi los dał taką dobrą przyjaciółkę jak Hania Kopińska ...
("taką dobrą znajomą" - powiedział w pierwszej chwili, ale poprawił się w
porę ...).
Nad tą całą uroczystością głupstwo zawisło: tekst komunikatu PAP-a o
wizycie w Stawisku v-min. Rusinka, Syczewskiego (!), Balickiego oraz
pisarzy - najbliższych przyjaciół jubilata ... Poczem wymieniono owych
"najbliższych przyjaciół": Centkiewicz, Jurandot, Gisges, Dobraczyński,
Levin, Putrament. ... - kariera towarzyska to nie jest - powiedział Antoni S.
21. II.
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Artykuł w Les Temps Modernes o antysemityzmie w Polsce;
rozważania o winie społeczeństw.
Margines wolności największy dla jednostki, mniejszy już dla
małżeństwa, zmniejsza w miarę uogólniania się związków ludzkich;
gromada ludzka zachowuje się jak organizm, jest winna i niewinna jak
natura. Polacy nie są winni antysemityzmu, ani Żydzi nań nie zasłużyli;
winien jest Polak prześladujący Żyda lub Żyd szukający odwetu. W
społeczeństwie zachodzą reakcje; antysemityzm jest reakcją na określone
procesy. (Nb. w Polsce w XIX i XX wieku dzieje się tylko to, co stało się
w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech w XIV, XV i XVI
wieku. Polski antysemityzm jest po prostu spóźniony. Błędem
antymoczarowskiej publicystyki jest stawianie Żydów w sytuacji
niewinnych.
Antysemityzm w Polsce; Katolicyzm dewocyjny; rozgrywki pokoleń;
antagonizmy środowiskowe: skutek pozbawienia narodu jego życia
umysłowego i politycznego. Życie narodowe zostało sprowadzone do jego
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organicznych reakcji: gdy mózg przestaje działać człowiek reaguje już
tylko na to, co dzieje się w jego kiszkach, na powierzchni jego skóry, w
gardle!
22/II.
Kierkegaard miał do rozstrzygnięcia problem swojej odmowy; ja mam
do rozstrzygnięcia problem mojej zgody. O tyle trudniejszy, że rozstrzyga
się go w trakcie zaangażowania, wobec zaangażowania i wynikających z
niego obowiązków.
Jak to powiedzieć?
"Syn pielęgnujący matkę chorą, despotyczną, niemożliwą ("głupią"),
zastanawia się dlaczego ojciec (który nie żyje) z nią się ożenił. Otóż nie
było powodu ... Ani miłość, ani pieniądze.
*
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Największą trudność sprawia mi zawsze ustalenie kim są bohaterowie.
*
Dramat?
*
Scena pierwsza: on (syn), leży, czyta, notuje gorączkowo ... Zachowuje
się jak obłąkany uczony. Gromadzi notatki ... Obłąkany refren: sprawdzić
... tak ... telefonuje gdzieś. Usprawiedliwia się ze spóźnionego terminu.
Raz, drugi raz ... Coś mu przerywa ... Wchodzi Stanisław.
- Stasia: Zasnęła ...
- Tadzio: Usiądzie pan.
Staś siada. Pokazuje na fiszki, pudła, teczki.:
- Twoja praca?
- Tak.
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23/II.
Boże, Boże.
Dlaczego doświadczasz mnie właśnie głupotą?
Ta głupota, która mnie dzisiaj znieważa, jest potwornym dzieckiem
mojego lenistwa i mojego tchórzostwa.
Miłość raz skłamana, miłość fałszywa, tak się właśnie ujawnia; dziś
mnie zdumiewa, a przecież przewidziałem ją.
Ja jestem winien, ja tylko ja. Nie ma innych winowajców poza mną.
Jeżeli w moim sercu, ktoś się nie mieści, to znaczy moje serce za ciasne.
Jeżeli wszedł do niego ktoś nieproszony, niepożądany, ktoś obcy, to
znaczy, że dla nikogo nie było przygotowane; było nieurządzone,
nieprzysposobione do miłości. Cóż teraz.
Jak postępować, z miłością, którą sam na sobie wymusiłem? Uznać ją
za nieudaną, czy za jedyną, jaka mi jest dostępna?
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24.II.
Kierkegaard.
"Głębsze natury nigdy nie tracą pamięci o sobie i nigdy nie stają się
innymi niż były".
Naturalnie; absurd "nowego życia"; fałszywa wiara w początek.
Mówiłem sobie zawsze, że nie wierzę, aby człowiek mógł się zmienić; być
kimś innym, niż był.
"Tylko niższe natury powodują się w swych czynach prawem innego
człowieka".
"Tylko niższe natury wyobrażają sobie, że są" oszukiwane".
*
Co może oznaczać w moich warunkach "nieskończona rezygnacja"?
Czy tolerancja jest formą rezygnacji? Tolerancja, czyli zdolność
wybaczania; wybacza się tylko głupstwo. Gdy wybaczam zło, uznaję, że
1002

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wyrządzone było z głupoty, w każdym razie w warunkach niepełnej
samokontroli. Uznaję tę okoliczność łagodzącą. Nie ma przecież mowy o
wybaczeniu premedytacji inteligencji źle czyniącej. Sam Bóg tego nie robi.
Więc wybaczenie jest tolerancją głupstwa. Gdzie jest granica takiej
tolerancji? Jeśli może ona stać się formą nieskończonej rezygnacji, znamy
to, że granicy takiej nie ma. Czy rezygnacja taka nie może zagrozić w
końcu mojej naturze? Czy np. mój ojciec nie dokonał aktu takiej
nieskończonej rezygnacji? Jeśli był niewolnikiem swej miłości i wiary,
jego synowie byli już niewolnikami jego rezygnacji - niewolnikami tout
court, bo im nie przypadał w udziale zysk moralny owego aktu.
*
Tak egzystować, aby moje przeciwstawienie się egzystencji w każdym
oka mgnieniu okazywało się najpiękniejszą i najpewniejszą z nią harmonią
... "
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*
Wiara - paradoks istnienia: rezygnować, pragnąc.
*
"Każdy wysiłek wieczności może się zrodzić tylko z namiętności."
*
Opowiadanie (bajka?) o mężu karlicy. Zdarzyło się raz w moim życiu
tak. Szedłem sobie główną ulicą mojego miasta rodzinnego; szedłem jak to
mówią normalnie ... gdy wtem poczułem na sobie czyjeś uporczywe
spojrzenie etc. Podchodzę, uchyliłem grzecznie kapelusza: spytałem etc.
Odpowiedziała - codzień pana widzę tędy przechodzącego i chwila ta dla
mnie najprzyjemniejsza jest z całego dnia.
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26.II.
List od Gombrowicza: "Szanowny i drogi Panie, tak, naturalnie, list
Pana bardzo dla mnie ujmujący i pocieszający - dziękuję - ale szczerze
powiem, że przychodzi za późno. Bo ja już mam 64 lata, zdrowie mam
zrujnowane nędzą argentyńską i dziś już ta moja rozgrywka z ludźmi
odbywa się dla mnie trochę jak na Księżycu. Przyglądam się temu z daleka.
Nie piszę dłużej, trzy miesiące temu miałem infaritus de myscarde, to
chyba nazywa się po polsku zawał serca, z którego ledwie wylazłem z
życiem i dziś jeszcze jestem bardzo osłabiony (może dlatego tak
melancholijnie Panu odpisuję). Jeszcze raz najserdeczniej dziękuję i
pozdrowienia łączę Witold Gombrowicz. 14.II.1969.
*
Co robić, co robić. 1) Baudelaire, 2) Camus, 3) ja, 4) Mochnacki.
Po kolei? jak to: po kolei?
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*
Pozbawiony namiętności, nie zdobędę jej ani jutro, ani później; nie
nauczę się jej, ani nie udam. Mogę tylko wznieść się na jej wysokość pragnieniem; pragnąc namiętności - płonę jej ogniem.
*
Uwaga szczegółowa: zlikwidować przerwy w pracy, "krótkie
zamyślenia", ucieczki uwagi: oszczędność conajmniej godziny dziennie.
Nadto: koncentrować się na jednym przedmiocie. Pracować od rana do
nocy nad jednym, póki się nie skończy.
Z wyjątkiem, oczywiście, dziennika, do którego zaliczam także ciągi
fabularne. Ale to nie wymaga czasu. Czasu wymaga tylko: 1) lektura, 2)
praca zarobkowa (tłumaczenia, eseje), 3) redakcje książek już do wydania np. takie opracowywanie własnych fabuł.
1006

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

27.II.
Dla mnie aktywność nie jest ceną sławy, ani pieniędzy, ani zbawienia
wiecznego; jest obroną przed obłędem. Obłąkany, albo pracowity - oto
moja alternatywa. Być może jest to alternatywa powszechna, tylko nie
wszyscy potrafią sobie to powiedzieć, albo odpowiednio rozszerzyć
kategorię obłędu.
Obłąkanym jest każdy, kto utracił poczucie odpowiedzialności za swoje
czyny. Więc zbrodniarz, pijak i każdy leń. Zjawisko jest identyczne z
katatonią; potem już tylko stadia są różne.
*
Szczęście, wolność.
28.2.
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Zeszyty Camusa w tłumaczeniu Joasi Guze. Wieczny student.
Trzeba wypisać to i owo, żeby wymyślić to i owo.
"Śniłem, że wkraczaliśmy jako zwycięzcy do Rzymu ... Ja byłem
między Barbarzyńcami." Więc: Kompleks barbarzyńcy. Warto rozwinąć.
Motywy biograficzne oraz potępienie zachodniej cywilizacji,. Por. jego
lektury Spenglera w przeddzień wojny.
"Pogodzić dzieło, które opisuje i dzieło, które tłumaczy". Jego ambicje
"realistyczne". Po lekturze Spenglera, lektura Nietzchego.
*
Hm. Do sztuki? U Camusa cytat z J. Copeau: "W wielkich epokach nie
szukajcie dramatycznego poety - w jego gabinecie. Jest na scenie, wśród
swoich aktorów. Jest aktorem i reżyserem".
*
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Camus zapisał słowa św.św. Cyryla i Justyna o Jezusie: "Żeby
wcielenie miało swój sens musiał być z wyglądu odrażający i wstrętny ... "
"Najobrzydliwszy z synów ludzkich ... " Por. Borgesa o Chrystusie
ukrytym w osobie Judasza.
*
"To co stanowi przeszkodę do dzieła zamierzonego, staje się samym
dziełem."
*
Obcość.
"Samotne przyjazdy do nieznanych miast". Hotele.
Por. przedmowa, m. do L'Eur. et loendr.(?)
*
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W 1943 słowo egzystencjalizm; "Grecy nie zrozumieliby nic z
egzystencjalizmu." Czym był egzystencjalizm wtedy w 1943 roku?
Kierkegaard, Chestor ...
*
Nietzche: Zmierzch bogów,;
Św. Augustyn: Wyznania;
Dostojewski: Bracia Karamazow;
Bieliński: ?
Tołstoj
1.III.
"Prawdziwy zrozpaczony - jest mężczyzną jednej kobiety."
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*
"Wiedząc, że nie mogę się zabić, chcę wiedzieć ... "
*
Camus: samobójstwo; terroryzm; kara śmierci; (opór); miłość; bieda;
niewinność.
*
Czytam tego Camusa (Mit Syzyfa) i nic, a nic nie rozumiem. Jak
można posługiwać się absurdem jako "punktem wyjścia". Powiedzenie
"świat jest absurdalny" nie ma większej wartości od stwierdzenia"świat jest
rozumny i celowy".
*
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Tematy myśli irracjonalnej i religijnej ...
"Rodzina umysłów, spokrewnionych nostalgią ... z zaciekłością poczęła
zagradzać królewską drogę rozumu i szukać prostych ścieżek prawdy ("Od
Jaspersa do Heideggera, od Kierkegaarda po Szestowa, od fenomenologów
po Schelera ... "), "Wszyscy wyszli od tego niezależnego świata, gdzie
rządzą sprzeczność, antynomia, trwoga lub niemoc ... "
*
Moje doświadczenia filozoficzne:
1. katechizm; życie jako próba, śmierć jako sąd;
2. zwątpienie; zasada próby ujmowania sprzeczności, przestaję więc
rozważać zasadę sądu;
3. chaos, który trwa do dzisiaj, a który polega na tym, że każdy element
pozytywny, jaki w nim się ujawnia, wlecze za sobą własne przeczenie; stąd
brak ochoty do utwierdzenia się w systemie. Naśladownictwo szukania,
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ceremoniał przełomów ideologicznych. Stąd też większe szanse
osobowości - ich poszukiwanie. Osobowość świadka (Malraux, Camus, w
przeszłości Motaigne), osobowość proroka (Kafka - ew. Witkacy, w
przeszłości - -) osobowość mądrego błazna (Joyce, Gombrowicz, Grass, w
przeszłości: Szekspir, Rabelais).
Wyjście z chaosu przez styl.
*
Camus: absurd - "opozycja pomiędzy umysłem, który pragnie, a
światem, który rozczarowuje"... Dziecinna problematyka. Co to jest
pragnienie umysłu: "nostalgia" jedności?
*
Camus: opisać krąg lektur; tematów; doświadczeń.
Co do rozwiązań: ujawnić chaos myślowy i dążenie do czystości: przez
1013

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

miłość; wyrzeczenia; solidarność; poddanie.
*
3/III.
Absurd Camusa. Narzucił nam kategorię, poczem męczy się, żeby ją
wyjaśnić. Dlaczego absurd? Co to znaczy? "Absurd polega na tym, że
dusza tak bardzo przekracza ciało". A gdy jest odwrotnie i gdy u
niektórych osobników - bywa odwrotnie, jeśli mianowicie ciało nie tylko
przekracza, ale niweluje duszę, czy absurd znika? Kto jest bardziej
absurdalny: asceta czy sportowiec? Sportowiec jest złym przykładem;
dałoby się dowieść, że jest on odwrotnością ascety, istnienie nieświadome imbecyl szczęśliwy, bełkocący, infantylny idiota - oto przykład. Jest to
mianowicie to samo ciało, które nosi geniusz, lecz puste. Ideowy
męczennik, czy drobnomieszczanin? Absurdalne jest to co się nie da
wytłumaczyć. Otóż absurdalny jest człowiek, który nie czyni użytku ze
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swych zdolności; absurdem jest dusza uwięziona w ciele. Absurdalny
byłby Syzyf pchający swój kamień z radością i powracający razem z nim
na dół, z wesołym pohukiwaniem.
*
Co znaczy takie zdanie: "Kafka tragedię wyraża przez codzienność,
absurd przez logikę" ...
Przede wszystkim: nie ma żadnej codzienności u Kafki; nie ma także
logiki. Mniejsza z tym. Formuła naprawdę dotyczy Camusa, a nie Kafki.
Co oznacza dystynkcja absurdu od tragedii?
Tragiczny jest bohater świadomy (np. Edyp). Czy przestaje być
absolutny?
6/III.
Zaniedbane notatki.
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Dziś w redakcji, pożegnanie Karsta, który emigruje; uścisnął mnie i łzy
rozmazał mi na policzkach. Myśmy się śmieli z byle czego, gdy on jeszcze
był w korytarzu.
Imieniny Kazi. Arturowie, Joasia, Turowicz, który zasypiał.
Zebranie zarządu. Powiedziałem, że związek jest pod zarządem
komisarycznym, który sprawuje KW za pośrednictwem podstawionych
osób. Egzekutywa żąda dopuszczenia delegacji robotniczych na zebranie
wyborcze. "Hen", "im chodzi o zbojkotowanie ... ".
Felietony Żytomierskiego w WE.
Stenogram
zjazdu.
Przemówienie
Karpowicza,
polemika
Otwinowskiego, Kubikowskiego i Rymkiewicza Aleksandra w sprawie
statutu.
Calderon: Życie snem w tłumaczeniu Jarka, Marka Rymk. Pisać artykuł
do programu?
Wczoraj: Gałczyński: Noc cudów.
Trzy dni temu Anderson: Sceneria zimowa.
Czyt. Kierkegaarda, którego nie rozumiem. Jarosław twierdzi, że też
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nie rozumiał.
Ulisses, Sartre: les nots. Wszystko naraz.
I tłumaczę Baudelaire'a.
Chaos.
9/III.
Utracony rytm. Nieprowadzone notatki. Umarła Kowalska.
Chciałbym: jakiejś spokojnej, równej, bogatej narracji. Bez błazeństw i
sztuczek.
Np. historia wielkich zamiarów, która zaczyna się pomiędzy
osadzeniem matki (lub ojca) w szpitalu wariatów, a odebraniem go
stamtąd. Starania, aby ją tam jak najdłużej zostawić. Przez ten czas nauka,
miłość, praca twórcza, podróż.
Świadomość jej samej - matki?
Świadomość kobiety, która ma dać to szczęście?
Przyjaciel.
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Wszystko, wszystko nieprawdziwe. Wszystko w obrębie jednego roku.
A historia cyrku w kościele.
A śmierć ojca, która oczyszcza, jednoczy, uspokaja; nadaje sens.
Ceremonia śmierci.
11/III.
Przeklęty wstęp do Życia snem. (questa l'amore!)
Ze wstępu Strzałkowskiej: "Wielki teatr hiszpański żyje tak długo, jak
długo żyje i tworzy genialny Calderon ... "
Lope do Vega to wcześniejsze pokolenie (1562-1635);
Lope: monstruo de naturaleza - historia, wielkość narodowa.
Tirso de Molina (1584-1648);
Alarcon (1581-1639);
Mira de Amescua (1574-1644).;
Calderon (1600-1681);
de Rojas Zorilla (1607-1648);
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Moreto (1618-1669).
Calderon: 120 komedii; 80 sztuk na Boże Ciało (autos sacramentales);
ok. 20 międzyaktów.
Calderon pod Bredą.
Wizyta Władysława IV.
Złoty wiek teatru hiszp. to panowanie Filipa IV (1623-1665).
Po nim Karol II - starość Calderona.
*
Pam. literacki 1935, z. 1-2.
Dwa nurty: ludowy (nawiązujący do tradycji L. d. Vegi: Alkad z
Zalamei), dworski (późniejszy).
Sposób traktowania historii i geografii przez Calderona:
Koriolan jest generałem, który służy w wojsku Komulusa, a jego
małżonka Weturia jest jedną z Sabinek (Broń piękności - Las armas de la
1019

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

hermosura). "Uczucia nienawiści i miłości) - o Krystynie szwedzkiej Dunaj stanowi granicę między Szwecją a Rosją.
W Oblężeniu Bredy polski królewicz podziwia Króla Hiszpanii.
Calderon rzecznikiem hiszpańskiej dumy narodowej.
Temat obsesyjny: zazdrość i okrucieństwo wobec kobiety.
("Największym potworem zazdrość").
Sztuki mistyczno-filozoficzne: Życie snem i Czarnoksiężnik (ŁY
magico prodigioso"). Temat faustowski - zaprzedanie duszy diabłu w
zamian za miłość - zwycięstwo Justyny chrześcijanki.
Życie Snem przerobione na auto Sacrament - ale wesołek - gracioso.
(element groteskowej parodii - czy to nie dziwne, że w Ł.S. - gracioso
ginie?).
Arcydzieła Cald.: Alkad z Zalanei; Książę Niezłomny; Życie snem;
Czarnoksiężnik. (dop. - Życie Snem. - 1636)
Historia Kaspra Hausera?
Wschodnie wątki:
legenda o Buddzie, opracowana przez św. Jana Damasceńskiego jako
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legenda o św. Barlaamie i Józafacie.
Lope de Vega: Barlaam y Josafat.
Uśpienie za pomocą napoju nasennego.
Baśń z tys. i jednej nocy: Kalif Bagdadu każe uśpić młodego kupca i
przenieść go do pałacu. Powtórzenie tego tematu: w Dekameronie (III, 8);
prolog do Poskrom. złośnicy; Z chłopa król Baryki; Pan Jowialski.
Humanista Wires w liście do Księcia de Bejar przypisuje pomysł Kalifa
Bagdadu Księciu Burgundii.
Życie - sen - typowy temat barokowy. Monatigne II, 12.
Kartezjusz: medytacje:
"Myśląc nad tym uważnie, przypominam sobie, że w snach często
zwodziły mnie podobne złudzenia. I opierając się na tej myśli, widzę tak
wyraźnie, że nie ma dostatecznych wskaźników ani oznak dostatecznie
pewnych z pomocą których można by jasno odróżnić jawę od snu, że cały
tym jestem zadziwiony; i takie jest moje zdziwienie, że jest zdolne
przekonać mnie, że śpię ... "
Weryfikacja: ścisłe przepisy. Verso de romance - wiersz asonansowy.
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Silva - strofa o dowolnej ilości wierszy 11 i 7 zgłoskowych, wiązanych
rymem aa bb cc.
decima - 10 wierszy 8 zgłosk. rymowane a bb aa cc dd c.
redondilla - czterowiersz 8 zgłosk. abba.
kwintylla - pięciowiersz 8 zgłosk.
oktawa - 8-wiersz 11-zgłosk. - tu rymy abababcc.
Kultyzm - język "zamknięty", przeznaczony dla publiczn.
wykształconej, - latynizacja składni. Kultyzm uprawiał już Herrera
Fernando; Gongore natomiast uprawiał umyślną niejasność.
Charakt. dla Kultyzmu: symetria w budowie rozmów: monologów, a na
końcu zebranie poszczególnych członów porównawczo.
*
Wędkiewicz.
Polska krainą fikcji i utopii, Przegl. Współcz. (Kr. 1927).
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*
Polska.
Stosunki polsko-mosk. - sprawa Dymitra Samozwańca zainteresowała
Lope de Vegę (El gran duque de Moscovia, 1617). Autor prozaicznej
wersji Życie Snem F. Boiszobert (Novelles heroiques et amoureuses, Paris
1657), umieścił akcję na Wawelu, a znów hiszpański autor noweli"Życie
snem" Manuel Cubes, nadał Klotaldowi nazwisko Lenziski.
W Europie romantycznej spopularyzował C. August W. Schlegel - stąd
Słowack., Studium E. Dembińskiego (Przegląd Naukowy, 1842).
Przekłady: Alkad z Zalanei, prozy Edwarda Chłopickiego, 1873.
Życie snem Józefa Szujskiego. Lwów 1882.
Folkierski: "Calderon ... przybywał jako genialny epigon, korzystający
z pomysłów i zalety poprzedników, wygładzający je, ale i unikający."
L. P. Thomas: Les jeux de scene et l'architecture des idees dans le
Theatre de Calderon, Slowenaje ů Menandez Pidol, II. 193.
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12/III.
Wczoraj u wizytek msza za Kazimierza Wierzyńskiego. Cienie
robotników poruszające się na białym płótnie zasłaniającym ołtarz, który
akurat jest w renowacji.
Dziś pogrzeb Kowalskiej. Oświadczenie księdza o nawrócenie "siostry
naszej Anny". "A to wam mówię, abyście się rozpogodzili ... "
*
Projekt przemówienia na zebranie.
1. W ustępującym zarządzie zajmowałem się, pokąd to było możliwe,
współpracą ze związkami zawodowymi.
2. Doświadczenia organizacyjne - omówione już i mniej ważne: brak
informacji, czy przygotowania audytorium, przypadkowy dobór autorów,
nie zawsze odpowiadających audytorium.
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3. Doświadczenie podstawowe: zetknięcie się czytelników z osobowością
pisarza.
4. Co mi opowiadali działacze ze zw. zaw. Budowl. Odwrócenie kryteriów:
wybitny pisarz przegrywa ze swoim audytorium, zdobywa je pisarz mierny.
A zatem mamy do czynienia z zupełnie różnym rodzajem talentów, ja zaś
stałem się w końcu impresario prelegentów, nie propagatorem literatury; I
mówiłem: a gdyby tu zjawił się wśród was skąpy, małostkowy Reymont,
wyniosły, dandys - Słowacki ... A co do wódki, samochwalstwa ...
5. Pytanie generalne: ukazywać pisarza, czy go kryć. Jest on, czy nie jest
osobą publiczną? A zbiorowisko pisarzy? Ilekroć organizowało się w
grupy, kręgi, bohemy, produkowało niesłychany klimat napięcia, histerii,
kabotyństwa ... W naszych czasach zbiorowiska te nabrały zupełnie innego
charakteru: sprawa Dreyfusa, Komitety obrony Dymitrowa, przyłączenie
się pisarzy do frontu antyfaszystowskiego; do tych tradycji nawiązał
formalnie duch obrońców pokoju czyniąc z takich pisarzy jak
Iwaszkiewicz, Erenburg czy Neruda nieomal ambasadorów podróżujących.
Potężne Związki Literatów i związki tych związków - jak Kongres Obrony
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Kultury, CoMES, SEC etc. Osobowość pisarza zinstytucjonalizowała się
naraz, a zawód ten obciążony został nieskończonymi serwitutami. Akcje
doraźne jak, list 121 we Francji, by nie mówić o przykładach bliższych.
Pytanie generalne: czy to wielkie zamanifestowanie się osobowości pisarza
jako instytucji publicznej jest zjawiskiem twórczym kulturowo, czy nie
twórczym - konstruującym jakiś nowy typ kultury, czy też na odwrót elementem dekompozycji? Mamy dwa obrazy, dwa modele pisarza:
jednego, który wiedzie swój samotniczy żywot, a daje się pokazać
publiczności tylko swoimi książkami (lub z powodu swoich książek, gdy
zaznają sukcesu), drugi - osobistość publiczna. Każdy z nas, pisarzy, musi
wybrać, i każdy z was, czytelników, czy mecenasów kultury musi wybrać.
6. Ale oczywiście, nie jest to wybór wolny, bo w kulturze wolnych
wyborów nie ma. Jest to wybór zdeterminowany. Ta osobowość pisarza, ta
osobowość zinstytucjonalizowana pojawia się w momencie dehumanizacji
stosunków międzyludzkich. Ludzkość anonimowa powołała sobie
reprezentantów swojej osobowości pogwałconej, zepchniętej, zatartej.
Ludzkość pragnie życia imiennego, tak jak kiedyś pragnęła życia
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wiecznego; sukces osobisty jest dziś synonimem cnoty bohaterstwa. Jeśli
ludzie biegną na tzw. spotkania literackie to nie dlatego, że ich ciekawi
myśl lub sztuka tego człowieka, lecz chcą zobaczyć tego, kto nazwisko
swoje publikuje. Nie ma pod tym względem żadnej różnicy między sławą
np. sportowca, aktora czy pisarza. Literatura aby istnieć we współczesnym
świecie, musi ponosić ciężar sukcesu osobistego, musi przyjąć
konsekwencję z wszystkimi współczesnymi bohaterami ludzkości.
Lecz, mając to zobowiązanie kultury współczesnej, ma ona
jednocześnie zobowiązanie wobec samej siebie, to jest wobec tradycji,
która ją rodzi i której kontynuacja jedynie decyduje o jej rzeczywistej
trwałej wartości.
7. Otóż powiedzieliśmy, że zapotrzebowanie na osobowość wybitną, jest
skutkiem dehumanizacji stosunków społecznych ...
14/III.
Wczoraj w Stawiskach. Arturowie, Bartoszewscy. Nic. Dzień cały
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przespałem w różnych miejscach i pozycjach. Po południu trochę czytałem
Freuda.
U Słonimskich Julia na beżowej sofie, w sukni beżowej w brązowy
ciemny wzór, bladawa, perłowy połysk kredki na wargach. Kolory
jesiennego parku, w porze listopadowego rozkładu, w porze mglistej, kiedy
liście suche już całkiem, lecz, jeszcze nie skruszone, zachowały formę i
piękno; Julia z dymu; igliwia; wilgotny piasek, przemywany pianą morską,
Julia mój sen złoty i jakby już zapomniany; Julia - pani Chauchat!
naturalnie: choć ciemnooka.
*
Artistote.
14.III.
Zarząd.
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Nowe propozycje zarządu.
Spotk. w S.
Grochow. się zgodził.
Łopalewski.
Grzeszczak odmówił.
Na jego miejsce Minkowskiego!
Koźniewski nie chce - Lam.
Kuśniewicz.
Zarząd.
Auderska, Bieńkowska, Bartelski, Flukowski, Łopalewski, Minkowski,
Grochowiak, Jackiewicz, Kuśniewicz, Lem, Niziurski, Rostworowski,
Safian, Wisłowska, Załuski.
Sąd.
Burek, Nadin, Jackiew., Kamieńska, Żuławski M..
Komisja.
(Szczawica?), Szmaglewska, Matuszewski, Ficowski.
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17.III.
Zebranie.
Idiotyzmy Załuskiego: Przyznanie, że obóz radziecki stał się stroną
konserwatywną.
PAX- Putrament.
Rzeka Ussuri.
"Czeskie flagi w Paryżu i we Włoszech.
Czesko-chińskie elementy w kawiarni Nowy świat: żyliśmy resztkami
starego układu, destalinizacja etc. "Destalinizacja zmieniła się w destrukcję
- demokratyzacja w dekontrolę".
19.III.
Dno. Życie towarzyskie, organizacyjne, seksualne, ale żadne inne.
Wczoraj pan Tichy. Nie mogę czytać, pisać; śpię i nie śpię, chodzę i nie
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chodzę, myślę i nie myślę. Może jestem w rozpaczy. Może to koniec: l' aile
(?) de l'imbecillite,. Może czeka mnie los matki: sen szukanie snu, pościg
za snem.
Może trzeba ruszyć ostateczny środek ratunku: opowieść o tym, co
mnie spotkało na samym początku życia? Spotkałem sen - sen wybawiciela, wybawiciela, który stał się katem.
A gdyby:
sny;
szukanie snu;
ucieczka przed snem w rytmiczną opowieść o własnych dziejach
zmistyfikowanych;
ucieczka przed widmem snu-kata.
20.III.
Wspominanie: Kirchner, "cały Kraków śmierdzi wódą ... ", pokój,
szafa, materac w haniebne pasy, w pasy Basi, szafa-więzienie (Herdegen i
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Flaszen z dziewczynami), szafa-schronienie (Zofia: "czy wiesz, że
przyjechałam tu tylko dla ciebie?". - "Wiem."). Poją mnie, żebym nie
wytrzeźwiał. A ja trzeźwieję. Ciemności. Ryk Olgierda. Lament Nowaka:
Matko Boska, co się tu dzieje? Mój powrót, samotny białym szlakiem
śniegu topniejącego, białą wystrzępioną ścieżką wśród ciemności.
Rano: zbiórka w dwuszeregu pod wodzą Wasilewskiego i moje
samotne, powolne, wznoszenie się spiralną ścieżką na szczyt góry. Ławka
mokra.
*
Do przeglądu czasopism: Podraza-Kwiatkowska: "Bóg, ofiara, clown
czy psychopata" - (o roli artysty na przełomie XIX i XX wieku) - Ruch
literacki. Kraków styczeń-luty 1969 zesz 1(52).
Prawdziwa antologia cytatów z olbrzymią pracowitością i precyzją
ułożona w konstrukcję, w plan tego zagadnienia. Od ubóstwienia artysty
przez romantyków aż po ostateczne poniżenie go przez psychiatrów. Praca
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Kwiatkowskiej wygląda na fragment większej całości, być może autorka
zbiera nowe argumenty, określające współczesną, a także przyszłą sytuację
artysty w społeczeństwie. Może jej w tym pomóc; mamy na ten temat
pewne nowe doświadczenia.
Zatem już wiemy, że ani to Bóg, ani czarodziej, ani kapłan, lecz coś
najwyżej wariat; my? To kto? Publiczność? Krytycy? Socjologowie
amatorzy? Ważne jest także to, co on sam o sobie dziś wie. Otóż sam już
wie, że co najwyżej jest psychopatą. Lecz jeśli wie, czy jest nim jeszcze?
Wie o tym tak dobrze i tak dobrze jest zorientowany w tej dziedzinie, że
potrafi znakomicie psychopatologię imitować, grać; tak samo jak grał
kiedyś Boga, czarodzieja, kapłana, wodza. P-K, wykluczyła ze swej
panoramy świadomość komediancką, aktorską; wykluczyła błazenadę. Czy
nie ona była głównym motywem odróżniania się i techniką wcielenia się w
różne role. Jakie? Otóż narzucone przez kulturę. Poeta stawał się Bogiem,
gdy ludzkość (narody) Bogów takich, proroków i wodzów potrzebowały.
Stawał się rzemieślnikiem, uczonym, w końcu szaleńcem. Element gry w
każdym wypróżnianiu się, w każdej karierze; element gry w chorobie.
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Element gry spotęgowany w najwyższym stopniu; zdawałoby się, że w
aktorstwie, lecz to nieprawda, bo tam jest on właśnie, ujęty w prawidła
rzemiosła. Ten element potęguje się chyba w miarę skrywania go.
Nie idźmy za daleko; w literaturze polega on już na wyborze poetyki
gatunku. Jestem pisarzem, czy udaję pisarza takiego jakim dziś wyobraża
sobie ludzkość. Styl: stop szczerości i hipokryzji, etc.
Otóż kabotyństwo, broni go przed tym, aby nie stać się
"funkcjonariuszem ducha".
*
Włodzimierz Z. Rutkowski: Stan życia, albo filozofia miłości. (Odra
nr.3). O Simone Weil.
21.III.
Śnił mi się dziś w nocy dym błękitny.
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25.III.
Sny: wyprowadzenie Antoniego S. z getta (marsz wokół kościoła św.
Floriana w Krakowie - Kazia, Antoni S. w swej jasnej marynarce i taki jak
latem, na spacerze w alejach); przebudzenie i sen drugi: Antoni S. ma mi
uszyć czarne ubranie. - Byłem kiedyś krawcem ... " Jego oczy załzawione;
myślę: skąd! trzeba mu to zabrać ...
Sen o ładnej śmierci Olgi Scherer.
*
Życie snem.
Ja: nie ja.
Jestem? Nie jestem?
Kto śpi? Segismondo czy świat?
"coś co zadziwi i przebudzi ten senny świat?"...
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Historia przebudzenia.
*
Segismo: Nie wiedziałem kim jestem i tylko dlatego mogłeś mnie więzić.
Po przebudzeniu ponownym w wieży:
znowu jestem u siebie
skowany u siebie
znowu jestem sobą.
Rosaura: nawet gdybym wiedziała co mam uczynić i tak uczynię wreszcie
to co mi każe uczynić Ktoś niewidzialny nieznany mi Ktoś cierpiący we
mnie
Basilio: Niech się dowie, że jest moim synem i niech spróbuje być sobą ...
Nie wie jeszcze nie, nie wie kim jest i kim będzie.
*
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Eksperyment Basilia:
"gwiazdy są mądre
my
czy nie mądrzejsi
czy człowiek nie jest
nad gwiazdy ... "
Sprawa honoru. Czy "honor" nie był dla Hiszpana jakby "drugą
egzystencją", częścią osobowości, jak skalp dla Indianina? Clotaldo mówi
o Rosaurze, że "nie żyje" skoro została obrażona; Rosaura ma wątpliwości
czy może udawać inną osobę, skoro jej zadaniem jest odzyskać honor:
będąc kim innym
czyj honor ocalę.
Seges:
Clotaldo tłumaczy Seg. jego "sen"
Nadto: sen jest dla Seg. rzeczywistością wyraźną, jak w srebrze
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wykutą, natomiast przeżycie jest wyrwane, niejasne, ulotne "jak dym"
Cały morał zawarty jest w tym, że Segismundo w "drugim śnie
posługuje się trybem warunkowym.
27.III.
Temat niepewności istnienia - podwójnego ja: w Czarodzieju
niezwykłym, Cyprian zakochany w Justynie, uchodzi z miasta mówiąc: "O,
pamięci moja, nie używaj swej potęgi, aby mnie przekonać twymi
wątpliwościami, że prowadzi mnie inna dusza. Stałem się ślepy, zgubiła
mnie ambicja albowiem wzrok mój spoczął na piękności i dręczony
niepokojem, którego powód jest tak niejasny, wiem kogo kocham, ale nie
wiem o kogo jestem zazdrosny."
Wątpliwość jest podwójna: Cyprian nie tylko nie wie kto jest
kochankiem Justyny, lecz sam zwątpił także w cnotę Justyny; nie wie z kim
rywalizuje, kogo kocha, kim jest. Dlatego ucieka i gotów jest duszę oddać,
najbardziej szatańskiemu z duchów. "
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Pamiętać należy o alegorycznej wykładni fabuł Calderona; w
Czarowniku diabeł powiada: łatwiej go (Cypr.) będę mógł pokonać, bo za
sprzymierzeńców będę miał jego talent i jego miłość. (*) Później
przyznaje, że nie można nic zrobić przeciwko woli.). Wcześniej zaś,
Cyprian powiedział: miłość zabija talent ...
*
Jakie znaczenie ma to, że Justyna narodziła się z trupa? (*) Kiedy
Lizander "Odkrywa grzechy Justyny, żałuje, iż jej powiedział, że narodziła
się z trupa; sądzi, że byłaby inna, gdyby uważała się za jego córką.) Z
grobu? To samo wyrażenie powtarza się zresztą w Życiu snem. Czy nie jest
to sytuacja egzystencjalna człowieka, iż nie wie on kim jest? W
rzeczywistości Justyna nie wie kim jest, ponieważ rodzice jej są nieznani.
*
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Jak wyraźna koncepcja osobowości! Jak jasny obraz psychologii, z
Justyną: "Myśleć to zaczynać, tak; ale myśl nie zależy ode mnie działanie
jest w moich rękach."
Diabeł może odmienić myśli Justyny, nie może nakłonić jej woli: "Aby
iść za tobą, muszę poruszyć nogą, a ona może się oprzeć, co innego jest
robić, co innego mówić." Diabeł pyta, co Justyna zrobi aby oprzeć się sile
wiedzy wyższej".
Justyna: Użyję mojej wolnej woli.
Diabeł: Potrafię ją przymusić.
Just.: Gdyby pozwoliła się przymusić, nie byłaby wolną wolą".
*
Kim jest Diabeł prowadzący akcję? Justyna pyta: "Czy jest tworem
mojego strachu? "
Naturalnie: diabeł był kreacją zazdrości Leli i Fabia; pożądaniem
Cypriana; strachem i tęsknotą Justyny.
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*
Do Życia snem: legenda o św. Barlaamie i Jozafacie - przenika z
legendy o Buddzie. W gruncie rzeczy C. wziął z tego wątku tylko pomysł
zamknięcia syna przez ojca i ochronienia go przed następstwem losu.
(Ojciec Buddy miał mieć przepowiednie, że syn wyrzeknie się korony, a
ojciec Józafata, że syn stanie się chrześcijaninem.).
Arturo Farinelli: La vita ů un sogno. (Torino, 1916)1-2.
27.III.
Temat identyczności: w Lekarzu swojego honoru dona Mencia:
porzucona sama sobie (tzn. pozbawiona występnej, niewłaściwej miłości),
nie należy do samej siebie nawet na tyle, aby czuć, a jeśli raduję się tym,
żem czuła, to dlatego, że zdołałam przezwyciężyć moje pragnienia.
Jej opowiadanie: to wszystko co wiem o sobie.
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Poczucie winy - skazania: Dona Mencia: Ponieważ uczciwa kobieta jest
narażona na wszelkie nieszczęścia, trzeba być tchórzem, aby czuć się
innym.
Groacioso: prawdziwy, odarty z konwencji człowiek. Coquin w
Lekarzu tak powiada: więzień [...] , który płacze, który kocha, który nie
wie dlaczego kocha, dlaczego płacze, i który czeka na śmierć nie wiedząc
ani po co, ani kiedy ...
Dla Coqina początek i koniec to jedno i to samo. ...
Nie ma porównania śmierci do urodzin.
Mój honorze, moja duszo ... (*) Mój honorze, jesteśmy sami.)
Człowiek nie jest tu całością ...
Sen kompozycji sprzecznych elementów duszy i ciała, honoru i
namiętności, urodzenia i losu ...
Konkluzja Gueritte'a: ja jestem kim jestem, Mencia jest kim jest ...
Monolog Gueritte'a: honor zamknięty w swoim własnym grobie ...
Król: honor jest sanktuarium, w którym spoczywa odraza. Nie jestem
Królem dusz. "
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*
Jest sposób na zabicie zainteresowania dla literatury; to tłumaczenie jej
i opowiadanie jej własnym językiem. Język ze wszystkich rzeczy starzeje
się i zmienia najbardziej; nie dlatego nawet, że zmienia się jego zasób
(słownictwo), lecz dlatego, że słowa zmieniają znaczenie i wagę. Kiedy
nam kto powie, że honor jest jedynym z głównych tematów Calderona, i w
ogóle jednym z głównych tematów literatury hiszp. wydaje nam się, że
rozumiemy już ów temat, ponieważ wiemy co honor znaczy.
A naprawdę co znaczy?
O kim mówimy dzisiaj, i w jakich sytuacjach, że doznał ujmy na
honorze?
Co to ma wspólnego z powiedzeniem Clotalda z Życia snem: nie
żyjemy bo ... albo z filozofią Gueritte'a ze sztuki Lekarz swojego honoru"
... W jakich sytuacjach dziś powie ojciec do syna, że, "nie żyje", albo "że
duma jego coś tam ... "
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28.III.
Czytałem to i owo z Miniatur krytycznych. Niezłe. Trzeba wydać zbiór
felietonów, w ciągłości, jak leci: bez żadnych tytułów w środku, tylko w
cyklach datowanych.
Tytuł ogólny: Votum Separatum.
Przypuszczenia.
Stanowcze przypuszczenia.
Przekonania na codzień.
Myśli wymuszone.
Górno i durno.
30.III.
Wieczór u Joasi. Za każdym razem usiłuję wkupić się w towarzystwo
jakąś głupią i niedyskretną plotką; wczoraj powiedziałem o perypetiach
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"panien" JW. Jedna wychodzi za Śliw., druga traci amanta, który naraz
poczuł się Żydem i postanowił wyjechać. W Stawisku piekło, ale co mnie
to obchodzi? Jeśli zaś obchodzi, to nie tak, żeby o tym gadać. Wiktorowi
W., którego się boję jak grzechotnika, podlizywałem się na odmianę
niedyskrecjami z zarządu, z rozmów z Wandą L. (dając mu delikatnie znać,
że ją uważam za prowokatorkę na usługach P.), z E. Niziurskim słuchał
uważnie, o, uważnie!
Skończyło się awanturą. Mówiliśmy o Jerzym A., o Brandysie etc., w
końcu o tym, co z literatury zostaje. Artur, Julia, Wiktor byli za faktami,
mitami, za uczestnictwem, za świadectwami, za tym wszystkim, co pisarz
stwarza, gdy jest z innymi. (O ile można zrozumieć coś z tego, co plecie,
Artur, na co gniewa się Julia; jeden Wiktor myśli jasno, choć
prymitywnie). Ja z Jarkiem Rymkiewiczem byliśmy za wielkim stylem. Ja,
zapytany przez Wiktora wprost, jak sobie wyobrażam "zadania" pisarza
odpowiedziałem wręcz: "kreacją wielkiej indywidualności".
Kazia niepotrzebnie rozpętała złą, wściekłą gadaninę o Janku
Błońskim. Czego od niego chcą?
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W sumie malutki pokoik Joasi, zamienił się w piekło próżności,
obmowy, niejawnych myśli, wzajemnych podejrzeń, niedomówień,
ukrytych związków oraz zwykłego idiotyzmu (certaines dames!).
I co najgorsze, wyszliśmy wszyscy zadowoleni ze siebie. To znaczy
każdy wyżył się na tyle, na ile nam potrzeba.
Ciekawe, co Julcia miała na myśli, gdy przy wyjściu powiedziała, że
była by nas wszystkich skopała. Ale chyba nie to, co ja.
Wszystko to na dodatek odbywa się w okropnych manierach, z
wrzaskiem, z wpadaniem sobie w słowa, a także wśród ordynarnych
grubiaństw (certains dances, mais Artur meme!). [... 3 zdania po francusku
...] .
*
Przeklęty Calderon.
*
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Niedziela palmowa. U jezuitów. Ksiądz mistyczny i ksiądz jowialny.
Les communiunants.
*
Eucharystia. Myślałem kiedyś, że przemiana eucharystyczna jest tą
samą, której człowiek dokonuje we wszystkich przedmiotach swojej
miłości. Objaśniłem w ten sposób psychologiczną i socjologiczną
tajemnicę "poświęcenia", "sakralizacji". Przemiana eucharystyczna
dokonuje się - wedle teologii katolickiej - mocą miłości Boga do
człowieka, a nie człowieka do Boga; ta ostatnia - jeśli jest jednostronna
(czy raczej jednokierunkowa) staje się w końcu miłością człowieka do
siebie samego. Człowiek kochający swą miłość do Boga, kocha siebie;
Boga kocha ten, kto wierzy w jego miłość do człowieka.
2.4.
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Z wypowiedzi Picassa:
"Pozwalam pozornie dryfować umysłowi" ... Słowa Cezanne'a: "Nikt
niczemu nie poświęca dostatecznej uwagi" ... "Świt przynosi ze sobą tyle
cudownych, niepowtarzalnych barw i odcieni ..." "Jedynie ci z nas, którzy
nie pojmują czym jest afirmacja życia, nie są zdolni dzielić się z młodzieżą
nadzieją spełnienia ... Aby ją zainteresować, należy być po prostu
aktywnym."
*
Cały sens życia zawarty jest w rozważaniach jego celu ostatecznego,
ale cała uroda życia zawarta jest w realizacji celów drobnych. Nie można
rozważać sensu życia, jeśli się nie uznaje i nie przeżywa jego urody.
Muszą wpierw pokochać życie, aby je móc zrozumieć.
*
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Dalsze myśli o urodzie życia.
3.4.
Katastrofa lotnicza pod Krakowem. Zginęli: prof. Klemensiewicz
(ostatni raz rozmawiałem z nim chyba w windzie, w hotelu MDM, w 1955
roku); Irena Tetelowska, Janek Bóbr. Imieniny Janka w 1950 roku; dom w
Przegorzałach, herbata z konfiturami. Pestka z tych konfitur weszła mi do
dziurawego zęba. Wracałem sam piechotą do Krakowa. Ciemno już było,
ząb bolał, aż się zataczałem, a nad Wisłą pękały rakiety, bo to akurat
wianki były, noc św. Jana. Dotarłem do domu piechotą, bo oczywiście
byłem bez grosza, a tam zastałem piekło. Mama w jakimś szale wdarła się
do pokoju Leszków i zawartość swojego ogromnego nocnika wylała na
wrzeszczącą Elżunię. (Wobec tego musiał to być rok 1951). Co się działo!
Od Wisły nadal grzmiały fajerwerki, ząb mnie bolał - prawdziwe święto
Kupały. Leżałem w pół-malignie, wspominając Janka, który pokazywał
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swoje łóżko powiadając, że na nim spała Maria Kalergis. Był zdaje się z
tych Bobrów, z których była Joanna.
A teraz zginął pod Zawoją. On chyba kochał się w Noemi
Ostaszewskiej, wtedy na tych urodzinach byłem tam z Błońskimi. Nie
pamiętam czy Noemi była z nami. Jankowie wrócili wąwozem do Woli;
Noemi, gdyby była, wracałaby ze mną? A może ja wcześniej przez ten ząb
wyszedłem? Dlaczego mnie Bóbr zaprosił? Może wiedział o sympatii
Noemi dla mnie? Może go drażniłem, jako ewentualny konkurent, i prosił
mnie na przekór sobie? Nie rozumiałem co robi przy nas, czemu się z nami
przyjaźni. A to chyba Noemi, płochliwa i kapryśna, kryła się przed nim u
nas.
Może te imieniny były dla niego jakimś dramatem - dramatem życia,
które skończyło się wczoraj, pod Zawoją. Noemi mieszka w swoim domku
z mężem w Klinach. Ja tu.
6/4. - Wielkanoc.
1050

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Z Calderona (Uwielbienie Krzyża):
Euzebio pod krzyżem modlący się do krzyża: "Winieneś mi dać osłonę,
albowiem gdybym ja sam tylko istniał na świecie, Bóg umarłby dla mnie
samego. Zatem dla mnie istniejesz, o Krzyżu, albowiem Bóg nie umarłby
na tobie, gdybym ja nie był grzesznikiem."
8/4.
Miłe święta. Dobre święta. Msza u św. Marcina. Kazia!
Najdziwniejsze domysły krążą na temat owej katastrofy. Skąd się ten
samolot wziął nad Zawoją? Powiadają, że odmówił lądowania w Krakowie.
Na mapie widać, że to miejsce leży na prostej linii Kraków-Wiedeń.
Czyżby pilot był sterroryzowany przez kogoś? A dziś mówią, że ten
samolot zestrzelono!
9/IV.
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Jeszcze o rozdwojeniu jaźni u Calderona. W "skrytej zemście za skrytą
obrazę" Don Lope zastanawiając się, czy powinien jechać na wojnę, czy
też raczej zostać w domu przy cudownej żonie, tak oto powiada: "Czemuż
nie mogę dobyć ze siebie drugiej połowy, aby rozdzielony w ten sposób,
głos mógł się skarżyć, a serce nie słyszało! Czemuż nie mogę nie widząc
siebie i nie słysząc, samemu sobie wytoczyć procesu! Dzisiaj tchórzliwy,
wczoraj dzielny, wstydzę się sam siebie."
To rozdwojenie w rzeczywistości na czym innym polega; otóż don
Lope poczyna się domyślać związku między Leonorą a Luisem. Ale boi się
powiedzieć głośno, że honor jego został nadwyrężony i że on sam pada już
ofiarą zazdrości: "Zatrzymaj się mój języku, ani słowa więcej, ani sylaby o
moim afroncie; jeśli mnie obrazisz, może się stać to, że ukarany moim
życiem lub moją śmiercią, spotwarzony i potwarca, znieważę się w końcu i
sam pomszczę. Nie mów, że jestem zazdrosny; powiedziałem to, a słowo,
które przeszło przez moją krtań, nie może już tam wrócić."
Potem, biorąc obronę Leonory, siebie samego i swego honoru, powiada
uspokajająco: "Ja jestem kto jestem, ona jest Kim jest ".
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Pyta potem: "Honorze, czy masz mi jeszcze coś do powiedzenia? Nie.
A więc mnie nie zabijesz!"
Honor jest tu jakby wrogiem!
Dona Leonora przygotowując się na rozmowę ze swym wielbicielem
powiada: "Wiem kim jestem" ...
Zanim don Lope postanowi zemścić się w milczeniu, temat milczenia
pojawia się parę razy, jako różnica między kastylskim a portugalskim
szlachcicem. "Jestem milczącym kochankiem - powiada don Lope do
Leonory, gdy ten poczyna tyradę; ta znów nie pozwala rozgadać się
Luisowi."
Don Lope do Luisa, tłumacząc mu powód, dla którego wyprowadza go
tajnym przejściem: "kto może obronić się przed złośliwą obmową"? Kto
jest bezpieczny od złych zamiarów? ... Jeżeli można sobie wyobrazić, że
ktoś odważył się splamić mój honor ... Co mówię, honor? Moją reputację,
moje dobre imię ... gdyby to była tylko służąca, niewolnica, o Boże,
odebrałbym jej życie aż do tchu ostatniego wytoczyłbym z niej krew do
ostatniej kropli, wydarłbym jej duszę nawet, a gdyby dusza była rzeczą
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widzialną, rozszarpałbym ją na strzępy."
Z kodeksu honorowego: Don Juan (przyjaciel Lopego) nie może mścić
się w jego imieniu; musi to uczynić sam don Lope. Wyjścia nie ma innego:
powiedzieć obrażonemu, że jest obrażony, to zn. odebrać mu honor. ale
kryć to przed nim - to samo. "Obrażam go milcząc gdy mówię obrażam, a
jeszcze go obrażam, gdy karą potwarzę ... )
Don Lope, jak don Guttiere: Mój honorze, dość cierpliwości.
A oto stan duszy człowieka, który już nie jest sobą:
"Ten niepokój, ta wściekłość, ten płomień ukryty czynią mnie
tchórzem, sprawiają to, że sam siebie się wstydzę, jestem tak
przygnębiony, że zda mi się, iż wszyscy muszą znać moje nieszczęście ... "
Takie jest samopoczucie, gdy zbliża się do króla.
Wyrzuty jakie don Lope czyni swemu honorowi:
"Proszę policzmy razem, czy masz o co się skarżyć na mnie? w czym
cię obraziłem? Czy do sławy odziedziczonej po ojcach nie dorzuciłem mej
własnej etc:
Przygoda don Juana świadczy o tym, że zemsta też nie ratuje przed
1054

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

niesławą; choć pomścił dawną zniewagę, przecież mówią o nim don Juan
znieważony, a nie "pomszczony".
Nadto: "Zemsta mówi to, czego nie powiedziała obraza". Taka zemsta
jest formą rozpowszechniania obrazy.
Rozdwojenie: Dona Leonora, gdy - jak sądzi - niebezpieczeństwo
minęło, don Luis przestał o niej myśleć, a don Lope jest dla niej czulszy niż
kiedykolwiek "nie kocha będąc kochaną, a będąc winną, nie boi się.
Kochana - zapomniana i obrażona; winna - odważa się -i dlatego pisze list
do don Luisa, aby przyszedł.
Zakopane, 16.4.
I znowu nie wiem co mam robić.
Przeczytałem "Bajkę". Naprawdę nie wiem czy mam to ciągnąć dalej. I
czy w ten sposób. Rytm, owszem, coś ujawnia, odkrywa; pozwala się
wyzwolić jakimś cechom wyobraźni, które być może nie doszłyby w ogóle
do głosu; ale zarazem zabija najmniejszą cechę prozy narracyjnej, to
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znaczy szczegół. Epizody znikają na rzecz ciągu, na rzecz potoczystości, na
rzecz - właśnie - rytmu. A jak to było w poematach epickich? Różnica
polegała chyba na tym, że poematy epickie opowiadały zdarzenia skąd inąd
znane; epopea była wierszowanym opracowaniem tematu popularnego.
Natomiast poemat romantyczny był właściwie pretekstem do wielkiej "gry
literackiej".
Kończyć? Nie kończyć? Nie mam właściwie pomysłu na dalszy ciąg.
Miały tam być jeszcze różne wydarzenia - rozgrywane z generałem,
pojawienie się kobiety i wątku miłosnego, który miał "mnie" uwolnić od tej
całej sytuacji, miało być poszukiwanie Króla ...
Może ten generał po prostu umknie w decydującej chwili i dowództwo
armii mnie przypadnie? - oto problem: ja jestem, obok mnie żołnierz i
hrabia, wyzwoleni, dziewica, ex-kochanka generała, teraz moja kochanka, i
ta armia, z którą muszę coś zrobić. I pytanie: gdzie jest Król prawowity?
Gdzie jest korona?
18/4.
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Istota prozy: Szczegół: Chłopiec uciekł z domu: muszę wiedzieć
wzystko o tej jego ucieczce i znać jego przeżycia, gdy opuszcza miasto,
rusza w drogę; jak się czuje wolny i nieszczęśliwy, jak boi się i tryumfuje,
a nade wszystko: muszę znać przyczynę jego ucieczki. To samo dotyczy
grenadiera: skąd przybywa, co zrobił, skąd ma Koronę etc. Mogą sobie
obaj nakłamać, oczywiście, ale niech nakłamią, niech sobie to wszystko
powiedzą; musi autor (narrator) wiedzieć z kim ma do czynienia, musi ich
takimi stworzyć, aby mu później opór stawiali i aby oni, właśnie oni, nie
wszechwładny, kapryśny, leniwy narrator, prowadzili akcję.
Dylemat: wierszem czy prozą, rozstrzygnąć należy na rzecz dialogu.
Dialog powinien zalać, rozsadzić tę suchą, konstrukcję, a toczyć się winien
oczywiście szerokim, naturalnym łożyskiem, za wyjątkiem arii. Zasada
formalna śpiewogry.
20.4.
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Baudelaire o prozie T. Gautier: "pożycza od poezji nie metrum, czy
rym, lecz ceremonialność i energiczną zwięzłość języka. "
21.4.
Do sztuki:
Geniusz:
Kto jest ona?
Drab:
Z wolna.
Geniusz: A ktoś ty?
Drab.
- - Brat.
G. - To bij się ze mną.
D. - Czym?
G. - Na szpady ...
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Zakończenie:
Geniusz: Z miłości ginę - ocalony!
Chór aktorów.
22.4.
Wczoraj u ciotki Róży. Chce umierać, ale nie umiera; mówi, że jest
chora, ale nie jest chora. Nie liczy się z czasem i oporem organizmu.
Istnienie dla niej nie ma po prostu znaczenia, rozciągłości. Nie istnieje. Jest
bezkształtną masą ciała, którego cierpienia pochodzą z bezwładu, nie ze
znaczenia.
Przykra rozmowa o "Dziecku". A jednak burza rodzinna!
*
Baudelaire pisze o V. Hugo, że mnóstwo chodził, bo chodząc pracował,
a raczej nie mógł chodzić nie pracując. Hugo miał widocznie tę dyscyplinę,
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by po powrocie ze spaceru natychmiast zapisać co wymyślił, ułożył
zamierzył. Zyskał na tym jakby drugie życie. Cała "zadziwiająca
pracowitość" geniuszów polegała pewnie na umiejętności wykorzystania
krótkich chwil.
*
Broszkiewicz leżąc na balkonie piętro niżej (w wyciętym pod szyją
sweterku bez rękawów włożonym na gołe owłosione i dość flakowate
ciało) opowiedział mnie, stojącemu na balkonie piętra wyższego, swój sen
ze mną związany. Otóż raz po całej nocy pijackiej, nad ranem przeczytał
jakieś zdanie o sobie w moim artykule w Dialogu. Poczem zasnął. Przyśnił
mu się wielki stadion, jakgdyby na Łużnikach w Moskwie (było to akurat
podczas pobytu Fidela Castro w ZSRR, kiedy to brodaty cap kubańskiej
rewolucji, z tym radzieckim Pickwickiem u boku, wygłaszał do
radzieckiego narodu swoje nieskończone harangi), a na tym stadionie cały
naród, - na trybunie zaś on, Broszkiewicz, przed całą baterią mikrofonów;
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"Musimy zadość uczynić - mówił narodowi - historycznej sprawiedliwości
i zwrócić Kijowskiego Ukrainie".
Bardzo śmialiśmy się obaj, a ja myślę, że w śnie tym nie tyle ujawniła
się złość na mnie ile - poruszony przez krytykę, przez dotkliwość jakąś kompleks
wodzowski,
właściwy
kurduplom
oraz,
kompleks
sprzedawczyka; pochodzący ze Lwowa "radzieckiego"; w 1940 roku, mały
Broszek, "Komsomolec, pewnie takie mowy wygłaszał do "całego narodu".
Wniosek stąd taki, że zawsze opłaca się kłuć, choćby na oślep; w
końcu, jak ci poszukiwacze zasypanych przez lawiny, natrafia się na żywe
ciało i szpikulec ocieka krwią.
*
Żeglikowscy to tchórzliwi samobójcy; każdy z nich popełnia
samobójstwo cudzym kosztem, odmawiając życia i każąc się pielęgnować.
23/4.
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O czym "informuje nas literatura"? Czyż nie o dawności i wyrażalności
naszych, w ogóle ludzkich, a w szczególności np. polskich, francuskich,
czy niemieckich uczuć? "Informuje nas więc o tym od jak dawna nie
jesteśmy niemowami; więc o dawności i bogactwie naszej mowy, ukazując
ją w działaniu w trakcie wyrażania; filolodzy badają język w stanie
spoczynku - jak statek w doku; literatura "bada"ją w ruchu, tzn. sama ją w
ruch wprawia. Pisarz jest pilot-oblatywacz: wykonuje różne ewolucje
językowe, aby sprawdzić, ile wytrzyma.
To jest jasne; ale na czym polega wieczny błąd literatury, która wiedząc
czym jest - mową w stanie próby - odchodzi nieustannie od swego
jedynego celu ku innym powołaniom? Czy nie jest to atawistyczna wiara w
magiczną, zbawczą, czynną, bezpośrednią moc słowa? Czyż nie jest to,
ciągle ponawiana próba, by go użyć jako zaklęcia? Stań się ... "Zniknij ..."
A tu nic, tylko: jest, było. Opowieść, opis, stwierdzenie.
24.4.
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Listy.
Opowiadanie Broszkiewicza o jego chorobie (mówiąc, drżał) i pomysł
samobójstwa w samochodzie. "Miałem wszystko przygotowane".
Momenty samobójstwa: naciskanie nogą gazu ze świadomością, że po
raz ostatni i puszczanie ręką kierownicy.
*
Przed wzięciem każdej przeszkody, cofam się, siadam, zamyślam się,
błądzę myślami diabli wiedzą gdzie, po zeszłorocznych śniegach, i ocykam
się po długich chwilach nie pamiętając już zupełnie skąd się wziąłem na
tych manowcach, na tych oślich łączkach myśli; i patrzę, cóż to?
przeszkoda sterczy przede mną wciąż ta sama, ani trochę nie umniejszona
oddaleniem.
25.4.
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Po powrocie ze spaceru: rachunek z moją prozą. Kiedy zapytałem sam
siebie o prozę własną, w którą dziś jeszcze wierzę i którą cenię, długo
milczałem a na koniec, zaczęło mi się plątać po głowie coś z mojej
pierwszej książki - Nie dowiodłem dotąd zdolności do stworzenia
charakteru, miejsca, zdarzenia. Uwodziła mnie zawsze całość - nie ceniłem
szczegółów.
Pytanie ciotki Róży: ale kogo to może interesować, poza garścią
krakowian?
Właśnie szersza, najszersza ludzkość rozpoznaje się w szczegółach.
Szczegół jest najbardziej uniwersalną wartością. Literatura polska nie
dlatego nie jest uniwersalna, że jest zanadto "realistyczna", ale dlatego, że
jest taka za mało.
Staje się to dla mnie coraz bardziej oczywiste i coraz trudniejsze.
*
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Powieść:
1) bohater;
2) partner bohatera;
3) ich wzajemna sytuacja;
4) czas, który obieramy;
5) nieznana,
*
I. Po odwiezieniu ojca do szpitala - powrót. Biurko, papiery, dzienniki,
notatki.
II. Własne projekty, Czym jest? Kim jest? Otóż nikim! Przerzucał się ze
studium na studium, pracował, pisał, kombinował, projektował. Postanawia
wszystko i od jednego zamachu: może napisze powieść? Może skończy
studia? Wszystko co dotąd zrobił było robione pod kątem tego ojca musiał
go przecież utrzymywać (który przepadł z początkiem wojny, a zjawił się z
jej końcem - a gdzie był? Czy nie w szpitalu, tyle, że matka - matki nie ma
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! od urodzenia! - to kryła? Jego kłamstwa.
III. Kobieta. Żona - matka - wybawicielka.
IV. Walka z rodziną o utrzymanie ojca "tam".
26.4.
Śniło mi się dzisiaj, że psa mojego wręczałem Gomułce w prezencie.
Gdy go Gomułka brał na ręce, zmienił mu się mój pudel w buldoga z
plastiku.
*
A jeśli to dramat, nie powieść? Już koncept, już koniec widzę, już wiem
- a bodaj cię diabli!
Jeśli to dramat:
I. Ojciec przy swoich "zajęciach". Wokół ukradkowe przygotowania: syn,
matka ... Lekarz, pielęgniarze.
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Wywiezienie.
Euforia syna
Rozmowa z matką (siostrą?) "Na zawsze."
Przyjście kobiety.
28.4
Po mszy. Tylko w kościele doznaję uczuć, których ból i siła podobne są
zapewne do namiętności; zapewne, mówię, bo namiętności nie znam. W
kościele, ale to musi być kościół zwyczajny, nie intelektualny i nie
artystyczny, w kościele, duchowym, czyli powszechnym, czyli wszystkich,
gdzie tłum odświętnie ubrany w nylony i elany, korale, siąka, śpiewa, gdzie
razem z nabożeństwem odbywa się lustracja strojów, nóg, fryzur, gdzie z
zapachem kwiatów i kadzidła miesza się zapach złych perfum, olejków i
potu, wśród okropnych obrazów, z których patrzą niebieskoocy święci, a
sam Chrystus w ołtarzu ma kasztanowe sploty, różową suknię i stąpa po
jakiejś łączce ukwieconej, a od ołtarza wyśpiewuje i deklamuje księżulo
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czerwony na gębie w złotych okularach, w ornaciku haftowanym jak
rodzinna kapa na łóżko, otóż w kościele takim czuję jak daleki jest
człowiek od swoich najlepszych myśli i wyobrażeń, i jak im wierny
zarazem; jak szuka Boga i jak strasznie błądzi; jak widzi nie widząc, słyszy
nie słysząc; jak wielki jest i jak nieszczęśliwy; jak dobrze poczęty i jak
upośledzony; jak mocny i jak chory; czuję to tak silnie jak rozpacz, jak
gorycz jak miłość, i serce bije mi mocno jak w pożądaniu; i podejmuję
wtedy postanowienia, wiedząc, że je wykonam bo je wykonać muszę;
skoro waga ich jest tak wielka.
Ciepła niedziela; goli ludzie rozłożyli się na tarasach, na balkonach, na
dachach dziurawych i przegniłych werandach; gdzie tylko kawałek jakiejś
płaszczyzny drewnianej, kamiennej, betonowej, blaszanej, nachyla się do
słońca, grzeją się białe ciała, rozpłaszczone jak gady wychodzące z wody
południową porą.
*
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Tarło żab.
Collection Declee De Broucier Les Ecrivains devant Dieu dir par
Bernard Guyon
Pierre Emmanuel: Baudelaire.
*
Szkice.
6 - Rzepińska, Jastrun (ew. Skrzyposzek);
7 - Bachtin, Burek, Reychman;
8 - Zaworska, Kantor;
9 - Lisiecka.
6/5.
Narbutt.
"Słodka bierności ... " Hm ...
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Ale: popłynęła w górę na rozdzwonionej fali ...
Kola. Inne. Histeryczne, ale swoje. Syn i ojciec.
Ale Baśka? Z tym biegnącym Przedpełskim i patrzącą na niego Gretą
Garbo? Narbutt jest niewątpliwie masochistą; ja mu tego nie mam za złe,
boć to ciężkie kalectwo; gdy się z niego zrobi ciekawy użytek.
Syn - to niezrozumiałe! Połączenie tematu politycznego (Francja Polska), z tematem niewątpliwie obsesyjnym choroby i powrotu ojca.
Masochizm, który przenosi na swoje kreacje - ten chłopiec, który
kładzie się na śladach odjeżdżającego oficera.
Przemieniony na kobietę - staje się dość ciekawy - str. 70. Ta kobieta,
jej odczucia wobec owego Janka, którego pragnie zachować żywym, ale
którego śmierci jednocześnie pragnie ...
Ewolucja językowa - o legunach pisze jak Rodziewiczówna, a gdy
dochodzi do współczesności, wpada w tok takiej przepsychologizowanej
prze-komentowanej, ozdobnej, statycznej prozy, jakiej Nałkowska
wyuczyła.
Co Narbutt umie?
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Umie wybierać w gotowych stylach i stosować je potem we właściwy
sposób. Pierwsze jego opowiadanie czyta się gładko i z rozrzewnieniem, bo
przypominają - czy ja wiem - Rodziewiczównę, czy Czeszkę - Mączyńską,
czy innego autora czytywanego przez tzw starsze dzieci trzydzieści lat
temu. Tak biegną zdania (przykład ...), tak biegną obrazy (przykład ...), tak
wikła się i rozwiązuje fabuła. Dalsze natomiast opowiadania, których akcja
rozpoczyna się w dwudziestoleciu należą do prozy, jaka nam została w
spadku po Nałkowskiej; statyczna przewinięta komentarzem
psychologicznym, cała złożona z tajemniczych sytuacji, z nie
wyjaśnionych sytuacji, z dialogiem, który co raz to rwie się, przepada w
fałszywych głębiach komentarza, w sztucznych napięciach ... (przykład ...).
Widać więc, że Narbutt zna te wersety; od klasycznego rysunku z
natury, aż po monolog wewnętrzny, czy coś w tym rodzaju, który stosuje w
opow. ...
Dla Polonii.
1) Skarga.
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2) Jezuici w Polsce (Kolegia, teatr).
3) Polscy święci (św. Wojciech, Stanisław, Kinga, Jacek, ...
2.6.69.
Baudelaire, przypisy, poprawki etc. Pauza w życiu myślowym.
"Fanfara na cześć Komandora." Pisać inne? Tak, pisać, pisać.
*
Z dawnych tematów: Koniecznie "Niedziela w Sarcelles".
*
Sprawa Joan. Hm. Dziś: spotkanie z Jasiem Oleksym, rozmowa
(głupia), z Wajdą, Ewa (hm ...), w redakcji. Najder opowiadający o
Lwowie. Zapytałem: - Oddałeś pozdrowienia panu Kwiecińskiemu jak cię
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prosiłem? - On: - Tak, oddałem, i on cię też serdecznie pozdrawia, ale
nazywa się Chrzanowski. - Ja: - dziękuję ci bardzo.
*
O czymś myślałem, o czymś myślałem, ale o czym, zapomniałem.
Głowa mnie dziś boli od rana. Wieczorem idziemy do Rymkiewiczów.
Ale po co, po co? Znowu nie mogę się wziąć do niczego, a wtedy zawsze
"chwytam się za notes".
3.6.
Wieczór u Jarków. Tak sobie. Doszło do rozmowy literackiej.
Dowiedziałem się, że powieść to jest "życie"; że kiedy przeczytał o jakichś
uniesieniach u Herzena to łzy miał w oczach; że teatr powinien być z
kotarą, kostiumami etc. Ja mówiłem wszystko na odwrót i rżałem, ale
oczywiście następnym razem zamienimy się z rolami.
1073

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Bo nam w ogóle nie zależy na niczym.
Do opowiadań: opowiadanie o szalejącym chłopcu i o dyrektorze w
czarnym garniturze.
5-6/6. w nocy.
Zbudził mnie strach.
Sen. Zakopane? Buczenie domów. Widziałem jakby szklane naczynia
zawieszone na dachach starych domów, potem wybuch i domy legły w
gruzach. To były zatem miny. Domy były mi drogie i cała dzielnica była
mi droga, poczułem bowiem gniew i rozpacz z powodu tego burzenia,
które zresztą było konstruktywne, to znaczy związane z jakimś
budowaniem. Wszedłem do jednego z domów - był to jakby stary
pensjonat. Ale ja tam nie mieszkałem. Wszedłem bez celu. W hallu
dzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę. Warszawa prosiła pana
Terleckiego. Zobaczyłem zbliżającego się Olgierda Terleckiego.
Powiedziałem mu o telefonie, a on ujął słuchawkę nie patrząc na mnie i bez
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podziękowania. Miał długą brodę "rudą" w której jego mała trójkątna twarz
prawie zniknęła. [...] opuszczony jak ascetyczny Kapucyn. Wyszedłem
cicho niezauważony. Skądś Kazia się wzięła. Przeszliśmy koło burzonych
domów, weszliśmy jakby w góry, przeszliśmy furtkę w starym domu noc
była. Widzieliśmy drogę, bardzo starą, brukowaną polnym kamieniem,
wyjeżdżoną, która w tym miejscu zakręcała ostro, nachylona pod kątem. Nad nami wznosił się stok porośnięty chwastem i zabudowany jakby
ruinami. Patrzyłem na drogę jakbym sprawdzał czy samochód przejdzie i
mówiłem do Kazi o tym, że chyba przejdzie - i, że ta droga taka zawsze
była kręta, i żeśmy już nią jeździli. Ona tuliła się do mnie mocno i ciągnęła
mnie spowrotem ku furtce w domu, a ja czułem, że boi się czegoś bardzo, i
że przyczyna jej strachu jest tam, wśród chwastów i w ruinach, w cieniu.
Wiedziałem, że tam ktoś jest, ale mówiłem nadal głośno, jakgdyby nigdy
nic o tej drodze i o samochodzie, a jednocześnie ku furtce szedłem!
Gdyśmy się za nią znaleźli (wśród świeżych konstruktywnych gruzów)
spytałem ją pieszczotliwie, jak dziecka przerażonego, czego się bała.
Odpowiedziała mi, że widziała z bliska człowieka, o długiej głowie,
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trójkątnej twarzy.
- Sam był?
- Sam.
Zbudziłem się w przerażeniu, i jeszcze gdy to piszę, czuję pustkę w
sercu. Zbudziłem się z taką jakby rozmową, ze słowami, które słyszałem,
czy mówiłem do siebie już na jawie boję się - czego? istnienia jako takiego
- gdzież tam! Cienia człowieka snu ... Boję się choroby, troski, napaści ...
Boję się własnego poczucia bezpieczeństwa, które jest tak kruche. Boję się
- strachu uzasadnionego to znaczy tego, że ten mój strach senny,
nieuzasadniony może stać się w pełni uzasadniony. Nie boję się istnienia.
Więc jestem ślepy, głuchy, zakłamany. Więc opuściła mnie sztuka lęku czy lęk jako sztuka - lęk jako rodzaj wzruszenia - lęk jako rodzaj mądrości.
Dlatego jestem tak bezradny, tak samotny wobec drżenia sennego, które
miało pewnie pełny żołądek za przyczynę.
W sercu dalej pustka; gardło dalej ściśnięte. Nadal się boję. Nie wiem
już czego. Wszyscy śpią. Jest wielka cisza za wpół otwartym oknem, przez
które dochodzi z zewnątrz zimny, pachnący powiew.
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*
Wstęp do Baudelaire'a.
1. Sytuacja literacka we Francji: dwie fazy romantyzmu i wyłaniający się z
nich parnasizm; pas croise republikanizm (socjalizm) z ultra
neurastenizmem.
2. Baudelaire: od romant. do parnasizmu, a zarazem nowa sytuacja: B.
przekracza granice literatury którą uważa za refleks metafizyki,
przedsionek d'au-dela. Jest parnasistą w stosunku do republikańskiego
romantyzmu - w stosunku do parnasistów jest już symbolistą
corresponduues (Werlain i Mallarmé jako jego pierwsi adepci).
3. A nade wszystko zapowiada przyszły rozwój literatury: przekracza
granice literatury, dążąc ku "bezpośredniemu doznaniu" rzeczywistości
ponad-zmysłowej (surrealizm). Jego psychologia (p. correspond. zapachu i
myśli; sny, wróżby, zło); religia wyższa od sztuki - sztuka jako wstęp do
religii. Religia jako summa antropologiczna.
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4. Baudelaire w Polsce - jednostronne jego przyjęcie. Baud. został u nas
przyjęty jako parnasista?
*
Opowiadanie o Dedalu.
Dedal - lekarz. Jak zrobił krowę spiżową dla Parytac.
7/6.
Greń i Rok 1900.
Pisać nie umie. Myśli kategoriami roku 1952, to znaczy - opozycji
przeciw "socrealizmowi". Przez 58 stron kumkał, pohukiwał, skrobał się
piórem za uchem by na koniec wystękać tezę, którą teraz dopiero chętnie
bym przedyskutował (?) i że Przybyszewski został zdeprawowany przez
środowisko literackie, a sztuka jego - "prosta" - została zmanierowana
przez teatr. Jeśli to nawet prawda, nic - poza listem do Solskiego,
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znalezionym na teatralnym egzemplarzu "Ślubów" - tej prawdy nie
potwierdza. Przybyszewski prosty? A te fabuły, z których streszczenia
Greń wyplątać się nie może?
Greń ponadto krzywdzi pisarza, rozważając go wyłącznie, "na tle
epoki", a nigdy w jego własnym rozwoju; nigdy go nie zajmuje
wewnętrzna logika dzieła, ani dramat pojedynczy, który pisarz odczuwa,
użyczając od epoki tylko języka.
A pozatem: czy warto w ogóle pisać, jeśli jedynym czytelnikiem po
latach staje się taki potencjalny mędrek, który nawet streścić porządnie nie
potrafi, którego pisarz tyle tylko obchodzi "o ile mu pasuje do koncepcji
ogólnej"; i wypełnia tam jakoś "obraz epoki, jaki sobie utworzył", czy
warto? To rozpaczliwe pytanie.
9.6.
Ta myśl o religii jako pierwotnym (dziecinnym) najwyższym
wtajemniczeniu, którego, nic nie może przewyższyć, ani zastąpić, i którego
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nie przestanie nigdy szukać ten, kto go doznał.
"Baudelaire: powiedział, że nie potrafi żyć bez Boga, myśleć poza
religią i być szczęśliwym poza kościołem i wiedział, że z Bogiem żyć nie
potrafi, myśli nie zdoła pogodzić z religią, że nie podda się Kościołowi, ani
jego nakazom nie sprosta. Był więc zrozpaczony i nieszczęśliwy jak ja.
Opowiadanie o matce i księdzu Bonawenturze pt. "Śmieją się" o tym
jak się śmiali, gdy im powiedziałem, że chcę umrzeć.
10.6.
Oddalony głos i głośniki.
Estetyka społeczna.
Estetyka powszechna.
Projekt sztuki o turystach. O człowieku, który naucza piękna.
12/6.
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Czy ja naprawdę umrę?
Dlaczego żyję?
Po co żyję?
Co ja znaczę?
Dla kogo?
Kto mnie zna?
Kto rozumie?
Kto zapamięta?
Co wiem?
Jaki zrobię z tego użytek i jakie zło wynika z tego, czego nie wiem?
Dlaczego już nie umieram, skoro mogę umrzeć w każdej chwili?
Dlaczego mam czekać na to, co jest postanowione?
Czy to co robię, wiem, umiem, jest ważne ze względu na mnie, który
czekam, innych, którzy czekają wraz ze mną, czy ze względu na to, na co
wszyscy czekamy? O czym rozstrzygnąć mogę postępując w taki, lub inny
sposób wobec nieustawionego?
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13/6.
Wczorajsza chwila na dworcu kiedy nadjeżdżał pociąg z Krakowa;
przeżyć chwilę z jasnowidzenia - być to znaczy całość doświadczenia
skupiać w przeżyciu i odrzucić przyszłość jak fałszywą hypotezę - to
tworzyć.
Obowiązek twórczości to obowiązek dawania, jałmużny, pomocy. Są
głupi, ślepi, niemi - powiedz im co widzisz, jeśli tego nie zrobisz jesteś jak
człowiek, który nie pomaga przez ulicę przejść człowiekowi
wymachującemu białą laską.
*
Już wiem jak umrę: poczuję jak z mojego mózgu odpłynie krew i
upadnę.
Reszta nie będzie należała już do mnie.
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*
Rzeczy ostateczne: opowiedz jak sobie wyobrażasz raj, piekło śmierć,
Boga. A Chrystus? A Maria? A święci? Chciałbyś być świętym? Nie? To
dlaczego nie jesteś mordercą? Dlaczego nie myślisz już ostatecznymi
alternatywami. Coś się zmieniło ... Nie wierzysz, czy zabrakło ci
wyobrażeń. Czy nie jest tak po prostu, że wszystkie wyobrażenia rzeczy
ostatecznych pochodzą z archaicznej poezji i archaicznego malarstwa? ...
14/6.
Kiedyś przestałem czytać. Kiedy to było? W okresie pracy w
wydawnictwie? Wcześniej? W okresie stalinowskim, kiedy książka jako
przedmiot napełniała wtrętem. Wcześniej? W szkole, z powodu lektur
przymusowych? A kiedy w ogóle naprawdę czytałem? Zdaje się, że tylko
w latach 1946-48, kiedy chciałem za wszelką cenę nadrobić "braki", a więc
nigdy z potrzeby, z głodu wiedzy, z pasji poznawczej czy artystycznej.
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Nigdy? Może czytanie dziecinne było namiętne, ponieważ chodziło w nim
o stworzenie sobie własnej [...] , wolnej egzystencji: czytałem przeciwko jakby powiedział Gombr. - Leszkowi, przeciwko jego piłce i guzikom,
czytałem przeciwko nudnemu, pełnemu napięć domowi.
*
Przeczytać:
Lamennais: Essai sur l'indifferance eu matieu le religion.
Le Reel dans la litterature et dans la langue. s. 11873 [6].
*
Gdybym kiedyś wrócił do czerwonego i czarnego, trzeba zbadać czy
istnieje związek sprawy Sorela ze sprawą J.P. Didier, konspiratora
komunartystowskiego, skazanego w Grewille, w 1816.
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*
Wyszedłem na chwilę z biblioteki i wstąpiwszy do księgarni, MON,
spotkałem tam Żukrowskiego, który mi z tragiczną miną powiedział o tym
jak go Polska Ludowa tępi. "Starannie wygaszono sukces "Szczęściarza" ...
życzliwi koledzy ... Dobierają cytaty i posyłają do ambasady ... ". Chciałem
coś powiedzieć, w końcu pożegnałem bez słowa, odchodząc poklepałem go
po ramieniu jak człowieka chorego.
*
Dziś scena w kościele wizytek. Dzień zwykły, godzina 10: 30 rano,
wchodzę do kościoła, ten pusty prawie w ławkach 20 - 30 osób, starych
przeważnie i z ludu. Ołtarz oświetlony i przed nim na fotelach uroczysta
asysta. Siedzą w fotelach (cudne ornaty! Białe w kwiaty zielone), a na
ambonie ksiądz w moim wieku o twarzy skończonego intelektualisty,
grzmi na pusty kościół. O zachodnim neopogaństwie, o niechrześcijańskim
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zachodzie pogrążonym w zbytkach skąd przychodzą nowinki teologiczne)
gdzie próbuje się teologię zmieniać, wprowadzać różne nowe interpretacje
... Ale my tego nie potrzebujemy, my chcemy czcić N.S. jak dawniej
tradycyjnie, zginać przed nim kolana - chcemy ponieważ tego
potrzebujemy.
16/6.
+ Marek Hłasko.
Dziś w redakcji. Lisowski i Stryjkowski rozmawiali o tym, że nie ma
prozy do numeru. - Ten Rudnicki niedobry - powiada Lisowski. - To nie
dajemy - powiada Stryjkowski. - Ale co dać? - Ja na to z boku: - Mam
krótkie opowiadanie. - To daj - mówi Stryjkowski. A Lisowski: Wystarczy
Rudnicki. - I wyszedł.
Trzy możliwości: 1) nie chce mnie drukować na eksponowanym
miejscu prozy. 2) uważa mnie za nędznego prozaika. 3) odezwałem się nie
w porę. Popełniłem nietakt wobec Rudnickiego.
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W każdym razie moim zadaniem powinno być uniezależnienie się od
Twórczości i od Jarosława. Tę niezależność mogę zdobyć jedynie szukając
protektora mocniejszego, lub pewniejszego:
1) Partia. Możliwe to byłoby (przynajmniej obecnie) tylko za cenę
samokrytyki a ponadto musiałbym drukować w jednym z nienawistnych mi
pism - w Miesięczniku lub w Kulturze. Oznaczało by to porzucenia
wszystkich przyjaźni, kontaktów etc. - a w przyszłości - kto wie odstąpienie od pewnych zasad. Pozatem zerzygałbym się ze wstrętu w
kontakcie z jakimiś Bratnymi, Sokorskimi etc.
2) Kościół. Towarzysko, literacko, ideowo dobrze - ale strasznie wąska
baza. Nie utrzymają mnie po prostu. Tam trzeba się pokazywać, ale nie
można się tam przenieść. Zresztą to jest schronienie, a nie mecenas.
3) PAX - Odpada w ogóle. To jak wyjazd na prowincję albo małżeństwo z
córką badylarza.
4) Zagranica. To znaczy wyjazd gdziekolwiek i pozostanie na zawsze. To
zrobiłbym najchętniej, ale nie mogę bo mi na to policja nie pozwoli; Trzeba
czekać na okazję.
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Wniosek z tego taki, że w moim życiu, jak i w życiu kraju alternatywy
nie ma i że muszę kręcić, lawirować dalej.
Jedynym sposobem wzbicie się ponad tę sytuację, w jakiej tkwię od
ponad roku, jest takie uintensywnienie pracy, takie zwiększenie produkcji,
takie podniesienie jakości, aby osobą moją i twórczością, stwarzać
nieustanne problemy. Nie dać spokoju wydawnictwom. Przyspieszyć zatem
pracę, nie bawić się tak. Trzeba chyba przejść na pisanie maszynowe z tym,
że muszą być dwie wersje - conajmniej!
18.6.
+ Jerzy Zawieyski.
20/6.
Kolegium w Twórczości.
6. Rzepińska, Grażyński, (Werner);
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7. Ptaszkowicz, Jastrun - [...] [...] , Przybylski - Panny z Wilka;
*
Lecture:
Hannah Arendt: The origins of Totalitarianism. Sec. Edition, New York
1958.
*
Złoż.: Śpiewak, Burek - Fallk., Skrzyposzek, Mandelsztam;
Burek - spr. 1905-1918.
Parnicki Biernacki - Tad. Zieliński.
Bartelski Zaworska
Wańkowicz
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Pollak o Czechowie
Potemski
Raychman.
27.6.
Pomysł na tytuł książki.
CO DZIEŃ IDEA.
28.6.
Wczoraj na placu Zamkowym zaczepił mnie rozczochrany człowiek
(znam trochę, ale nie wiem kim jest), wołając za mną: Niech pan napisze
coś takiego jak to o tym podsłuchanym koncercie! - A potem jeszcze
mówił do mnie długo, z czego się okazało, że zna wszystko co napisałem.
Jest to gruźlik, który w wieku lat dwudziestu paru ma rentę inwalidzką.
Byłże bym na co potrzebny ludziom nieszczęśliwym. "N'est-il pas clair que
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tout ilterivain, est responsable des sympathies qy'il oveille?" - pisał
Baudelaire do Sainta-Beuve'a.
*
Zamówienie na artykuł dla Le Monde.
1. Mistyczne dziedzictwo Polaków: utożsamianie z misją kulturową
(Skarga), rzymski kostium.
2. Kolejna wersja tego mistycyzmu - romantyczna. Polemika z
mistycyzmem, który zajmuje cały XIX wiek i który w wieku XX odradza
się w wersji groteskowej: Ferdydurke; Transatlantyk.
3. Opozycja człowiek - Polak. Jej kolejne stadia: społeczeństwo - naród,
świat - Polska, w końcu chyba to: człowiek - Polak. Pornografia. Dotyka
poczucia winy i powagi losu.
*
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Jak się ten mistycyzm dziejowy, katolicki wypowiedział w powieści
historycznej: w Gołodupiewie, Parnickim, w Malewskiej?
*
4. Poczucie winy w kwestii żydowskiej: Wielki tydzień J. Andrzejewskiego
Złote okna, Adolfa Rudnickiego, "Austeria" - J. Stryjkowskiego.
5. Na poczuciu winy żeruje filozofia historii konieczności dziejowej:
Popiół i Diament, cykl Brandysa Między wojnami, jak się ona wypowiada?
Co to znaczy ów Zeitgeist w nadwiślańskim wydaniu?
6. Jest to ślepy zaułek. Ten mistycyzm już nie istnieje; zniknął razem, ze
strukturą społeczno-polityczną, do której należał.
Wojenny kompleks winy rozpływa się w miarę oddalania się tamtych
czasów. Zeitgeist zdechł naturalną śmiercią względnie zdjąwszy maskę
okazał się jarmarcznym kuglarzem. Polacy w poszukiwaniu swej
osobowości czepiali się fantomów; kultura polskiej powieści robi wrażenie
demonologii. Z tych oporów może Polaków wyzwolić jedna żywa postać
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mająca siłę mitu, zdolna żyć własną swoją, wewnętrzną siłą, zdolna
utrzymać się na nogach własnym uporem. Jest rzeczą przedziwną, że
Polacy, choć mają bardzo bogatą literaturę, nie stworzyli ani jednej postaci
uniwersalnej. Otóż istnienie takiej postaci jest zbawieniem dla kultury
narodowej, zwłaszcza dla kultury partykularnej, jak Polska. Czym byliby
Czesi bez Szwejka w swoich ciężkich chwilach? Bezradnymi Polakami,
oddającymi się wciąż pod opiekę widm.
29.6
Pomyślałem wczoraj, że gdybym ciągle pisał, byłbym może szczęśliwy.
I zaraz poczułem się szczęśliwy.
*
Natura. Otoczenie. Środowisko. Wszelka filozofia rodzi się ze stosunku
naszego do otoczenia; gdy człowiek próbuje zrozumieć to, co nie-ludzkie.
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*
Eliot: Baudelaire "był człowiekiem obdarzonym wielką siłą, lecz tylko
do cierpienia."
"Jego spleen, "ennui", ... jest to również postać "acedii", rezultat
nieudanych wzlotów ku życiu duchowemu".
"W połowie XIX wieku ... który był epoką poszukiwań, programów,
platform ideologicznych, postępu naukowego, humanitaryzmu i szeregu
rewolucji nic nie uzdrawiających, okresem stopniowego upadku Baudelaire dostrzegł, że jedyny prawdziwy problem stanowi Grzech i
Odkupienie.
Albo:
Możliwość potępienia sprawia tak ogromną ulgę w świecie reformy
wyborczej, plebiscytów, reformy seksualnej, reformy mody, że samo
potępienie jest bezpośrednią formą zbawienia od nudy nowoczesnego życia
dzięki temu, że daje życiu przynajmniej jakiś sens."
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O, gorzkie potomstwo Jamesa!
1.VII.
Andrzej przyjęty do liceum!
*
Terzan:
Pech (z Rad...): wiersz Le quiquon.
4.VIII.
Człowiek, który nie wybiera swojej reprezentacji politycznej, nie umie
sobie wybrać żony.
Nieszczęście polityczne zabija instynkt szczęścia osobistego.
Polityczna niewola odbiera pragnienia wolności indywidualnej.
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Kto nie może - przestaje chcieć.
*
Wczoraj msza żałobna za Marka Hłaskę. Wciąż ten chudy
przepołowiony głęboką fałdą, karczek Słonimskiego przede mną, na
każdym pogrzebie, na każdej mszy. Tylko do Komunii nie miał kto
przystąpić, bośmy już Zawieja odnieśli.
Matka zapłakana - jaka podobna!
Przed kościołem, na schodach wiadomość o Katastrofie Kobieli. Dwa
dni temu jeszcze jadł obiad w Związku; miał puszyste baczki, pstrą
marynarkę, opierał się wstrętnie na łokciu, mamlał, i paplał. Ma pękniętą
wątrobę i śledzionę.
*
Tylko katolicyzm tworzy konsekwentną i logiczną filozofię śmierci, bo
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tłumaczy nie tylko dlaczego umieramy, ale dlaczego życie nasze warte jest
uratowania do ostatniej chwili, do ostatniego błysku świadomości, i z
nadzieją, że ten błysk nastąpi. Albowiem nie ma dla chrześcijanina
większego skarbu nad śmierć przytomną; a ponieważ żadna nie jest dość
przytomna, należy ją w nieskończoność powtarzać. Tylko dlatego warto je
rozpocząć od nowa.
13/7.
Jazda do Andrzeja. nad jezioro Grom, chwile zapatrzenia w lesie.
Drzewo, które zgasło, obłok, który nad nim płonął i obsypał je blaskiem.
14/7.
Rano migrena i wspomnienia wszystkiego co wczoraj widziałem.
Ciemna szosa, szeroka. Światła samochodów. I to drzewo, drzewo osypane
blaskiem obłoku, który był za nim, nad nim.
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Rozmowa z K. Brandysem przy obiedzie, obsesja przedwojennego
antysemityzmu.
Przyjęcie u Francuzów, u Zimmerera.
*
Do Kallenbacha:
Marchall Mc Luhan.: Message et massage un inventaire des effets;
Paurert 1968.
Norman Mailer: Pourquoi nous sommes au Vietnam. Grasset.
20/7.
Lecą, lecą, już są blisko księżyca.
*
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Lektura R. Quenoau.
25/7.
+ Witold Gombrowicz.
28/7.
Jeszcze jedna miłość niezrealizowana.
*
81 górników uwięzionych w kopalni przez wodę, która przerwała
chodnik.
*
Co to jest miłość niezrealizowana? Przecież Miłość jest aktem, a zatem
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istnieje tylko wtedy gdy jest zrealizowana. Wybór przedmiotu miłości nie
jest jeszcze miłością, choć natura owego wyboru, lub - lepiej - metoda
wyboru decyduje być może o przebiegu miłości, o jej głębi i trwaniu. Otóż
wybór następuje z instynktu lub z wyrachowania. Jaki jest wybór z
instynktu? Być może to, co nazywamy instynktem, lub pociągiem jest tylko
nagromadzeniem przesłanek, skojarzeń, upodobań, które naturę człowieka
czynią wrażliwą na pewne określone rodzaje piękna.
Czy mówię o miłości do kobiety? Tak, w zasadzie - Dla ułatwienia
choć w dalszych częściach mojego wywodu dowiodę, że miłość do kobiety
nie jest różna od miłości do człowieka, książki, mienia, krajobrazu, idei że miłość jest jedna!
29.7.
Andrzej przyjechał! Bałem się, czekając, Patrzyłem w wylot Nowego
Światu, skąd miały nadjechać autokary, i wiedziałem, że chcę jego
przyjazdu, że tylko tego chcę, że chcę tego całą moją istotą, bez względu
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na wymiar czasu, w którym istnieję ja i w którym istnieje dla mnie
Andrzej. Bałem się, że to nie nastąpi (bałem się nieszczęśliwego wypadku),
i byłem szczęśliwy.
Albowiem wiedziałem napewno czego chcę. Czyli miałem moją
definicję szczęścia.
*
Sztuka. Pensjonat. Pensjonariusze.
Przybywa człowiek, który chce żyć, tylko w hotelu. Zwierzenia
współlokator - właściciel bezczelnie terroryzuje swoich gości: każe się
kochać.
Zakopane, 3/VIII.
List od M. Paczkowskiej w sprawie artykułu o Gombrowiczu.
Odpowiedź.
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Droga Pani Marylu, oczywiście, nie tylko zgadzam się, ale dziękuję
Pani za tę propozycję i pamięć o mnie. List Pani dostałem dopiero
przedwczoraj, gdym się zatrzymał u teściowej w drodze do Zakopanego.
Teściowa była przez cały lipiec w Krynicy i list od Pani przeleżał się w
skrzynce. Przykro mi, że Pani mogła mnie posądzić o umyślne zwlekanie z
odpowiedzią lub o zlekceważenie sprawy, z którą się Pani do mnie
zwróciła. Jak najdalszy jestem od jakiejkolwiek rezerwy. Nie!
Zrozumiałem nareszcie, że zawdzięczam Gombrowiczowi wszystkie
najlepsze i najbardziej twórcze moje dyspozycje literackie. Ferdydurke
przeczytana w 1947 roku rozwijała się we mnie przez 20 lat jak wirus,
broniłem się jak mogłem przed uznaniem tego i - z przekory oraz z
niechęci do rodzaju wielbienia, jakie około 1960 począł u nas budzić G. począłem tutaj manifestować lekceważenie Jego twórczości, lub
"rozsądnie", sprowadzać ją do "właściwych rozmiarów". Wziąłem więc
udział w tej obrzydliwej zabawie, którą Pani właściwie nazywa, pisząc o
dąsaniu się Polaków na G. za to, że nie oni go odkryli. (*) Parę lat temu
Różewicz sprowokował mnie w jakimś artykule do napisania "prawdy" o
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G. Twórczość namówiła mnie, żebym to wyznanie przyjął. Zgodziłem się,
a na pytanie o tytuł, odpowiedziałem bez wahania: Anty-gombrowicz, nie
mając jeszcze pojęcia co chcę napisać. Przez rok chyba ten tytuł pokazywał
się w zapowiedziach następnych numerów ...). Cóż z tego, że robiłem to z
swych, własnych pobudek, z zazdrości o pisarza, którego mi zabrała zgraja
kibiców. Jasna rzecz, że jego późniejsze powieści, czytywałem zawsze w
najbardziej niedogodnych warunkach, tj. podczas krótkiego pobytu w
Paryżu, gdzie mnie ciekawić nie mogły, gdzie mnie po prostu polszczyzna
drukowana niecierpliwiła, bo tak byłem cały nastawiony na łapanie
tamtejszych wiatrów.
Otóż tej zimy, zupełnie przypadkowo wziąłem do ręki Ferdydurke i po
raz pierwszy od 20 lat przeczytałem ją uważnie w całości. Ależ ja tej
książki wcale nie znałem! Trafiło do mnie kiedyś kilka idiomów
gombrowiczowskich, ale nic pozatem, choć, i to wystarczyło, żeby mnie
niepokoić. Przeczytałem teraz jednym tchem także wszystko co napisał i
zrozumiałem, że bez dokładnego przetrawienia całej twórczości
Gombrowicza nie można zrobić kroku ani w prozie, ani w krytyce - nie
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oddzielam zresztą jednego od drugiego, bo dziś prawdziwą krytykę można
uprawiać tylko językiem mistycznym (np. parodią), a prawdziwą prozą
artystyczną jest tylko ta, która ma walor krytyki gatunków, stylów i postaw
literackich ... Zrozumiawszy to miałem uczucie takie jakbym na nowo
odkrył literaturę, zamiłowanie do niej i sposób jej uprawiania. Napisałem
wtedy list do G. zwierzając mu moją radość z odzyskanej - dzięki niemu
wrażliwości i namiętności literackiej. Przyrzekłem sobie jednocześnie
napisać o nim; obiecałem taki szkic Czeskiemu miesięcznikowi Slavia.
Gombrowicz odpisał mi melancholijnie, ale bardzo mile. Ja już nie
odpisałem. Dlaczego? Nie chciałem być natrętem wyłudzającym listy.
Słyszałem o nowych zawałach. Miałem nadzieję, że wyjdzie z tego, że za
jakiś czas znów napiszę, że mi się może uda wyjechać i poznać go. Teraz
sobie wyrzucam i to, żem do niego bodaj z powodu zdrowia nie napisał, i
to żem nie napisał zamówionego szkicu, i całą tę głupią dwudziestoletnią
zwłokę w uznaniu faktu, który dla mnie samego byłby zbawienny.
Zwierzam się Pani z tym wszystkim co myślę od śmierci
Gombrowicza,bo wiem,że Panią interesuje wszystko,co go dotyczy.
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Więc oczywiście napiszę - jeśli jest jeszcze czas? - pewnie coś o
Pornografii bo mnie chyba najbardziej zastanowiła.Proszę tylko mi podać
termin w jakim mogę to zrobić (muszę mieć 2 miesiące czasu!),oraz adres,
na jaki miałbym artykuł przesłać.Może do Pani?A co będzie z
tłumaczeniem? Wolałbym napisać po polsku!
Będę do 31 sierpnia w Zakopanem ("Astoria", Droga do Białego 12),
czekał z niecierpliwością na Pani odpowiedź. Warszawski mój adres jest
taki: W-wa 57, Armii Ludowej 6/93.
Oboje z żoną pozdrawiamy Państwa serdecznie. Zasmuciła nas
ogromnie śmierć Matki pana Bogdana. Była u nas przed wyjazdem odprowadzaliśmy ją na stację. Z przyjaźnią A. Kij.
8/VIII.
Wycieczki. Strach. Sny o strachu. Sny o mnie nad przepaścią.
Gombrowicz.
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13/VIII.
Sen na temat idiotyzmu. W jakimś pięknym mieście, zagranicą, idę (z
Kazią i na jej rozkaz) do krawcowej i pytam czy może mi przerobić stary
płaszcz - przy czym nie przynoszę ani płaszcza, ani nie potrafię
powiedzieć, na czym ma ta przeróbka polegać. Osłupiała twarz krawcowej.
Obudziłem się i począłem gwałtownie myśleć - nad formą - mojego
idiotyzmu. Zaczęło mi coś świtać: ja - stary - lat ok. 60 - przykuty do
Mamy, staruszki zidiociałej ale energicznej.
Rzecz w tym, że ja nie dokonałem jeszcze w literaturze żadnego z
decydujących wyborów, ani co do gatunku (proza - krytyka - dramat obraz - dyskurs), ani co do postawy (powaga - drwina), ani co do kierunku
(konserwatywny - destrukcyjny).
*
List od Maryli Poczaskiej o ostatnich chwilach Gombrowicza i
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podziękowania pani Rity Gombrowiczowej za telegram. Zabiły go gorąca,
codziennie kazał patrzeć na barometr, szukać chmury, codziennie czekał na
deszcz ... " i dopisek na marginesie: "Spadł dopiero wczoraj".
Odpowiedź:
Droga Pani Marylu, dziękuję Pani bardzo za list z wiadomością o
ostatnich dniach i o śmierci W. Gombrowicza. Proszę także podziękować
serdecznie p. Gombrowiczowej za dopisek i przekazać Jej najlepsze
pozdrowienia. List Pani wysłany do mnie w początkach lipca, dostałem
dopiero gdy w ostatni dzień lipca zatrzymałem się u mojej teściowej w
drodze do Zakopanego (teściowa przez cały lipiec była w Krynicy, a list
leżał w skrzynce); Odpowiedziałem Pani odręcznym listem, który
wysłałem na Pani nadwiślański adres. Przypuszczam, że go Pani prędzej
czy później dostanie, toteż nie powtarzam już tego wszystkiego, co tam
Pani napisałem w związku ze śmiercią W. Gombrowicza, powtórzę to
jedno tylko, co dla Pani może być jeszcze istotne: oczywiście, jestem
gotów napisać artykuł dla L'Herne - i dziękuję bardzo za zaproszenie - o ile
jest jeszcze czas.
1107

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Bardzo proszę o możliwie szybką wiadomość w tej sprawie, i o
wyznaczenie mi terminu. Do końca sierpnia będę w Zakopanem, w Astorii,
(Droga do Białego 12); nie przypuszczam jednak, aby Pani zdążyła odpisać
na tutejszy adres, podaję Pani adres domowy: W-wa 57, ul. Armii Lud.
6/93. Mam także dać artykuł Twórczości. Prosił mnie o to Jurek przed
moim wyjazdem do Zakopanego. Trudno naturalnie przewidzieć, jaki
będzie los tego artykułu, ale napiszę go niezależnie od wszystkiego.
*
Droga Pani Marylu, dziękuję serdecznie za list z wiadomością o
ostatnich dniach i o śmierci Witolda Gombrowicza. Proszę też
podziękować Pani Gombrowicz za dopisek i przekazać Jej najlepsze nasze
pozdrowienia. List Pani w sprawie artykułu do l'Herne dostałem z prawie
miesięcznym opóźnieniem; odpowiedziałem Pani pisząc stąd, z
Zakopanego na adres nadwiślański. Nie będę teraz już powtarzał tego
wszystkiego co tam napisałem w związku ze śmiercią Witolda
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Gombrowicza, przypuszczam, że ten list dotrze do Pani prędzej czy
później. Powtórzę tylko to, co dla Pani może mieć jeszcze istotne
znaczenie. Chcę napisać artykuł dla L'Herne i dziękuję Pani za zaproszenie,
ale nie wiem czy jeszcze jest czas! Mam tu ze sobą komplet Gombrowicza,
czytam jeszcze raz wszystko i gotów jestem w ciągu miesiąca - dwóch
miesięcy artykuł przygotować. Czy to będzie jeszcze w porę? Co będzie z
tłumaczeniem? Jaka objętość? Czekam niecierpliwie na Pani odpowiedź;
jeśli Pani nie zdąży mi odpisać na zakopiański adres (Astoria, Droga do
Białego 12, do 30 sierpnia), proszę łaskawie pisać do Warszawy (aleja
Armii Ludowej 6/93)
Nazajutrz po wiadomości o śmierci Gombrowicza rozmawiałem z Jar.
Iwaszkiewiczem. Był bardzo przejęty, wspominał serdecznie spotkanie w
Buenos Aires mówił z zachwytem o ostatnich fragmentach dzienników
(których ja nb. nie znam). Gdy mu powiedziałem jaki jest mój obecny
stosunek do Gombrowicza, i że chcę tak czy tak, niezależnie od szans
druku, dla siebie po prostu, o tym przeżyciu pisać, poprosił ...
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16.VIII.
Spacer poranny po mokrym lesie, rozmyślania o trybie postępowania, o
konflikcie natury z konwenansem na wszystkich szczeblach świadomości.
*
Próby powieściowe różne, poronione.
Powtarzający temat świętości.
Ja-święty.
Może - święty.
Dzisiejszy święty.
Święty w dzisiejszym świecie.
Święty w dzisiejszej psychologii;
*
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Wracam do historii z kościołem i cyrkiem:
Chcę być Świętym - męczennikiem. Moja przyjaźń z księdzem; moja
służba; moja miłość, moje małpowanie.
Kościół podczas okupacji. Trzymanie się kościoła: obawa degradacji?
Wojna: straszliwe zmagania - massakry w mojej dzielnicy.
A tu: parafia - stary kościół - stara plebania - moje nabożeństwo do
wszystkiego, co w tym świecie istniało.
Tajemniczy przyjaciel księdza, który udaje pobożnego, ministranta gra to co ja gram, ale z jakichś innych powodów, których ja nie znam.
Nienawidzę go, bo nie wiem, kim jest. Przyjeżdża ekipa cyrkowa. Żądają
dostępu do kościoła, aby wykonać zjazd z wieży.
Proboszcz wymawia się, upiera, broni, w końcu ulega na polecenie
kurii. Jego frazeologia: trwamy, wytrwamy, Kościół to bastion poniesiemy ofiary etc. Moja mania męczeńska. I nienawiść do R., który się
boi i namawia do ustępstw w małych sprawach.
Organizacja, która w kościele odbywa zbiórki, sprzysiężenia, która w
organach ma schowek; słyszeć nie chce o żadnej akcji, bo sprawa wydaje
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się niepoważna - zjadą - niech se zjadą. I co z tego? A ja tego przyjąć nie
mogę. Przecież łkali, gdy z tej samej wieży ściągali Niemcy dzwony;
piekło było, o strącony pomnik - a tu ohyda! Co się dzieje? Czy ich
przypadkiem nie ciekawi to jak oni będą jechać?
Postanawiam wykraść klucz. Wykradam. W zamieszaniu, kiedy zdaje
mi się już że wpadłem i zupełnie nie wiem co mam z tym kluczem robić,
podrzucam klucz Nieznajomemu. Ten mnie nakrywa. Strach nas łączy uganiamy razem z tych kluczem i wydaje nam się, że rozwiązanie fabuły
jest tylko w naszych rękach; Komu? Nie chodzi już w tej chwili o to, aby
klucz zgubić, lecz o to, aby został możliwie łatwo znaleziony.
*
Nazajutrz dodajemy sobie otuchy, nawzajem utwierdzamy się w
naszym bohaterstwie i w naszej świętości. Godzimy się na wszystko i
postanawiamy razem zginąć - w kościele.
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*
W tej samej chwili słychać grzmot oklasków z placu. Biegniemy. Ruch
w oknie wieży i ksiądz z zadartą głową. Ruda jedzie. Ksiądz:
- Ależ to trzeba odwagi, Boże Święty ...
- A skąd klucz?
- A, zawieruszył się gdzieś ... Zapasowy miałem.
*
Ach co za brednia!
Brednia nie do zniesienia.
Głupstwo nie do naprawienia!
Już nic się z tym wszystkim nie da zrobić.
Sprawy poszły za daleko.
Brakuje mi po prostu pomysłu jakby to można jakoś rozwiązać,
uporządkować, a i sensu nie widzę.
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Po prostu nie ma innej rady, jak tylko zacząć to wszystko jeszcze raz od
nowa z tym, że teraz już ja będę decydował jakie ma być to istnienie; już
wiem teraz czego unikać, już wiem nade wszystko czego zaniedbać nie
wolno, jakich mianowicie uchybień i zaniechań dopuszczać się nie
powinno pod grozą kar strasznych - kar życia całego tak właśnie
sknoconego jak tamto - tamto mówię - życie moje. Rodzę się powtórnie - o,
już, już się urodziłem, o całe moje czterdzieści lat przeżytych mądrzejszy
uważny więc, czujny, przebiegły.
*
Urodziłem się mianowicie wiosną. Etc. Naucza inne dzieci - jak być
dzieckiem.
Naucza rodziców, wychowawców etc. Miasto, obywatele, cuda
pomysłowości. Jego działalność nauczycielska. Jego cuda. Jego miłość.
Jego śmierć. Chrystus? Tajemnica wcielenia i nieudałego odkupienia:
pamięć odradzająca się.
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17/VIII.
Do Jerzego Andrzejewskiego z okazji 60-tych urodzin: Kochany Jerzy,
cała Twoja twórczość to seria debiutów, ponieważ żadna Twoja nowa
książka nie przypomina poprzedniej. Temu zawdzięczasz swoją młodość
literacką. Życzę Ci wielu nowych debiutów i tego, aby każdy z nich był
równie jak poprzednie ważny dla naszej literatury. Życzę Ci serdecznie
wiele zdrowia i osobistego zadowolenia.
*
Kochany Jerzy,
Każda Twoja książka była niespodzianką, żadna nie była podobna do
poprzedniej, cała Twoja twórczość oglądana z perspektywy czasu wydaje
się serią debiutów; temu właśnie zawdzięczasz młodość literacką, którą
podziwiamy i czcimy w dniu Twoich 60 - urodzin
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*
Kochany Jerzy, życzę Ci, aby każda Twoja nowa książka była taką
niespodzianką, jaką była każda z tych, które dotąd napisałeś. Cała Twoja
twórczość oglądana z perspektywy czasu wydaje się serią debiutów. Temu
zawdzięczasz Twoją młodość literacką; którą podziwiamy w dniu Twoich
sześćdziesiątych urodzin. Życzę Ci wielu debiutów i tego, aby każdy z nich
był jak wszystkie poprzednie, ważny dla naszej literatury a dla nas
zaskakujący i ciekawy. Życzę Ci też serdecznie zdrowia i osobistego
zadowolenia.
*
Deszcz pada. K. Brandys roztacza pawi ogony przed Ewą. A ja nie
mogę ani słowa jednego napisać.
1116

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

20/VIII.
Deszcz przestał padać. A gdyby napisać autobiografię Kabotyna - tj.
moją - całą moją grę życiową wyłożyć, zmyślając tylko lub omawiając
realia?
Powiedzieć po prostu: jestem wystarczająco mądry i dojrzały, aby z
innymi podzielić się moim doświadczeniem.
*
Wielka myśl: jestem po prostu Mędrcem - nie artystą - nie filozofem,
lecz mędrcem. Jestem krytykiem rzeczywistości. Wyzwolić się od formy.
Przeprowadzić krytykę formy w jej wszystkich planach.
Powieść to jakby gra na jednym rejestrze.
Wyciągnąć - jak w organach - wszystkie gałki naraz i uderzyć w
klawisze - niech gra cała ta szafa najeżona rurami - niech się świątynia
zawali.
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21/VIII.
Wciąż nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem i którym
nie mogę już przestać być. Wciąż mi się zdaje, że muszę dostarczać komuś,
czegoś, t. zn. czytelnikom lub krytykom czekającym na powieść dostarczać
powieści. albo powieściopisarzom czekającym, krytyki, dostarczać krytyki.
Notując, spisując takie czy owakie wrażenia i uwagi, myśląc sobie to i
owo, czuję się nieustannie improduktywem, kimś kto zawiódł, zapóźnił się
lub kimś kto po prostu obrał zły zawód, gdyż oczekiwań nie umie spełnić.
Czemuż nie powiedzieć sobie: jestem człowiekiem, który żyje, pisząc, i
spisywać wszystko co do głowy przychodzi, w formie, która w danej chwili
jest najpodatniejsza i najbardziej dostępna? Nie ma więc żadnej różnicy
między zapiskiem w notesie, artykułem, nowelą, powieścią czy listem
prywatnym, pod warunkiem, aby wszystko co piszę, było gotowe do
publikacji. Tylko tego (a tu bardzo wiele wymaga ode mnie zawód pisarza i
pozycja socjalna, którą dzięki niemu zajmuję). Jestem w dziedzinie myśli i
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wrażliwości dandysem, o którym pisał Baudelaire, że nie może przestać
być wzniosłym, że musi żyć i spać pod lustrem. Ja muszę żyć, myśleć,
czuć, przed publicznością, spisując wszystko, co przeze mnie przepływa.
Jestem jednym z ludzkiego tłumu, który zapisuje. Nie jestem w żadnej
dziedzinie uprzywilejowany poza tą jedną: poza dziedziną mowy pisanej.
Po prostu umiem zapisywać, (nie pisać! bo to inna umiejętność retoryczna). Tym większa moja zasługa, im spiszę rzeczy mniej
powszechnie uświadomione i zrozumiałe, mniej oczywiste, mniej jawne i
uchwytne.
Forma? Jakież znaczenie ma forma? Podstępu - wymuszania, uwagi.
Jest przystosowaniem myśli, która jest moja, do rodzaju zaciekawienia i
uczuleń - do koniunktury czytelniczej.
23/VIII.
Wysłałem przeglądy. Bryll, Eldmann.
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*
Istota prozy: jednokrotna czynność. Nie chodziłem, ale poszedłem, nie
mówiłem, ale powiedziałem. Nie brał, ale wziął. Trzeba poprzez czynność
jednokrotną stworzyć wrażenie wielokrotności, częstotliwości, trwania.
1. - Proszę księdza coś budują!
- Co?
- No to ja go straszę.
2. Msza. Pan Rybacki. Dziwne jego zachowanie.
Rozmowa z kościelnym. Kto to jest pan Rybacki.
3. Ksiądz każe mi ze sobą towarzyszyć do kurii. Idziemy: budują.
Po drodze bawię go rozmową o okropnościach. Ksiądz się przeraża.
4. W kurii rozmowa z głupkowatym klerykiem-pedałem. Opowiada mi jak
ksiądz nawiał, a biskup go ukarał. Opowiada o biskupie.
5. Ksiądz wraca innym człowiekiem: Szmatą. I ja to wiem.
6. A tam budują! Rusztowanie - słupy - będą wieszać.
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7. Będą wieszać.
25/VIII.
Grenadier dobry - do kontynuacji. Mowa tronowa.
Jam jest dziecko, które powołujcie do życia, ilekroć trwoga nad wami
uzyskuje władzę. Wasza pycha nie jest bezgraniczna. Łatwo osiągnie jej
górny pułap. Wasz niepokój jest straszny. Boicie się samych siebie. Ilekroć
chcecie się uspokoić co do waszych zamiarów względem siebie,
powołujecie dziecko na króla, oddajecie się dziecku, upodabniacie się do
dziecka, dobywacie z siebie dziecko.
Przez przypowieści do was mówię.
*
Jam dziecko ...
Porywam armię do boju z drabem. Już, już zwyciężam - gdy nagle 1121
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dziewica ...
Tracę niewinność, tracę zarazem władzę, ale za to staję się mężczyzną.
- brałem draba. Morduję draba - ucinam mu głowę - i z koroną w worku
wieję, z dziewczyną.
A tam się rżną.
26/VIII.
Jest niedobrze. Nie mogę się wciąż połapać w tym moim pisaniu. Nie
potrafię się zmusić do opowiedzenia jakichś historii częściowo
wymyślonych, częściowo przeżytych, a najczęściej kompilowanych z
przeżyć i lektur. Może bym i w końcu potrafił to robić - lepiej lub gorzej tak, jak to już robiłem. Ale - właśnie - lepiej lub gorzej, mnie zaś chodzi o
to, żeby to co robię było doskonałe, jedyne. Nie wiem skąd we mnie tyle
pychy, tyle przekonania, że jestem zdolny w literaturze być kiedyś
naprawdę ważnym - nie w literaturze - w życiu ludzkim po prostu - poprzez
pisanie. Nie wiem skąd się we mnie to przekonanie wzięło - a raczej: nie
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pamiętam.
Być może, cały mój wysiłek powinien polegać na przypomnieniu sobie
tych moich wczesnych olśnień, wtajemniczeń, które ze mnie - urzędnika uczyniło pisarza. Powiadam sobie czasem, że doświadczeniem tym była
religia. Myślę, że to nie jest prawda. Religia była pierwszą we mnie
manifestacją artystyczną - światem rytuału, tajemnicą, magią słowa,
historią przeżywaną cyklicznie - a więc literaturą, teatrem, malarstwem - w
końcu filozofią, bo mi podsunęła pierwszą problematykę filozoficzną.
Religię moją trzeba jednakowoż brać w kontekście okupacji: tj. odcięcia od
całej dziedziny humanistycznej, oraz w kontekście mojego domu
rodzinnego, który mi dostarczał doświadczeń zupełnie szczególnych, zdaje
się, dla całego mojego życia: dla literatury mojej, decydujących. O tym
wszystkim, co w domu przeżyłem w związku z matką i z powodu matki,
zapominam, a to właśnie jest najważniejsze, to, czego mi zapomnieć nie
wolno.
Otóż, o ile dobrze pamiętam, powstało we mnie przekonanie (w jakiejś
chwili), że nie jestem stworzony do szczęścia, to znaczy, że nie wolno mi
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przeżyć mojego życia, tak jak je inni ludzie przeżywają. Źródła tego
przekonania były, bardzo płytkie ... Np. bzik matki na punkcie czystości,
który doprowadził do wyizolowania mnie z dziecinnych zabaw; W szkole,
do której chodziłem, był obowiązek (dzisiaj powszechny, wtedy b. rzadki)
zdejmowania butów i przebieranie miękkich pantofli. Szkoła była prywatna
salonowa, wypucowana. Matka wpisując mnie zastrzegła, że ja butów
przebierać nie mogę! Dlaczego? Bo rękami brudnymi od sznurowadeł
mógłbym dotknąć moich przetok (te moje przetoki, czyli ropiejące dziurki
w szyi, to też osobliwe stygmaty, których lekceważyć nie powinienem przecież dziwiono mi się, ilekroć rozpiąłem koszulę pod szyją, przecież z
ich powodu miałem koszule zawsze wysoko zapinane, przecież został mi
po nich odruch dotykania palcem tego miejsca, zwłaszcza po jakimś
wypitku, etc.). W rzeczywistości nie chodziło o przetoki (którym infekcja
wcale nie groziła), ale o wstręt, taki do butów, do ziemi, do wszystkiego co
się nie da wymyć, wydezynfekować (było to dla mnie słowo - postrach).
Dobrze, przełożona zgodziła się, żebym tych butów nie zdejmował, ale nie
puszczała mnie do ogrodu na wielką przerwę! Kiedy inni uganiali, ja
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siedziałem sam, w klasie, z moją ogromną bułką ... Głupio. Nie opowiadam
tego na to, aby wzbudzać litość, ale aby sobie samemu przypomnieć jak to
było ze mną, co mianowicie działo się w mojej duszy zanim zacząłem
pisać. Otóż to, to właśnie jest ważne: inaczej bowiem świat przeżywamy,
gdy już piszemy, inaczej, gdy taka szansa nie powstała mi jeszcze w
głowie. Gdy już piszemy, przeżywamy wszystko interesownie, krytycznie,
z dystansem, z zastanowieniem, z arrieve-persen. Aby wiedzieć, co się
chce w literaturze zrobić, trzeba wrócić do momentów czystej, bezsilnej,
rozpaczy, do momentów, gdy każde wyróżnienie, czy raczej odróżnienie
od innych, przeżywaliśmy jako absurd, gdyśmy jeszcze nie umieli
cierpieniu obronić się inteligentnie, a doznawaliśmy go jak zwierzę doznaje
głodu, bólu, przerażenia.
Otóż ja z moją bułką w klasie cierpiałem. A ileż takich było potem
sytuacji związanych z tym dziwactwem matki, albo z jej innymi
dziwactwami. Na przykład jej wstręt do tłumu. Będąc b. pobożną nigdy nie
wchodziła do kościoła głównym wejściem, ale zawsze przez zakrystię i nie
zajmowała (dawniej, przed wojną) miejsca w ławkach, w nawie, jak
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wszyscy, ale w prezbiterium, albo w stallach, albo za ołtarzem - zależało od
kościoła, które zmieniała często - przeważnie z gniewem gdy ją w końcu
jakiś zakrystian niedość przekupiony (łączyło się to z niemałymi, hojnymi
napiwkami) nie wyprosił, albo ksiądz jakiś nie zapytał co to właściwie
znaczy. Na długi czas upodobała sobie kościół jezuitów na Kopernika ogromny, pseudoromański, wyłożony kolorowymi marmurami, ozdobiony
mozaikami - spodobała się jej pewnie jego sterylna czystość - połysk jego
łazienkowy. Dostawała się do niego okrężną drogą przez klasztor,
dziedzińczyk, krużganek, długi korytarz - aby tylko - nawet w drodze do
zakrystii - nie przejść przez zapchany kościół. Początkowo odprawialiśmy
modły w zakrystii na klęcznikach przeznaczonych dla księży (pamięta
tablice z łacińskimi modlitwami i post missam); kiedy nas w końcu ktoś
wyprosił, przycupnęliśmy (matka, ja, - i ojciec, który zrezygnowany był
posłuszny wszystkim jej dziwactwom) za ołtarzem - ten był, nieco
wysunięty ku prezbiterium, tak że wejście - a raczej zejście po schodach do
zakrystii znajdowało się za nim, skryte - a tego ciemnego, jakby
zakulisowego ukrycia - zapamiętałem baterie stopek i kontaktów
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elektrycznych. I stąd nas wyrzucono. Zdaje mi się nawet, że jakiś jezuita
uznał za niewłaściwe uczestniczenie we mszy zza ołtarza, bez widoku
odprawiającej się ofiary i zaprosił nas po prostu do prezbiterium, przed
ołtarz. Teraz dopiero zaczęła się męka! Kościół był, jak wspomniałem,
ogromny, monumentalny, przestronny o bazylikowym założeniu;
prezbiterium długie, szerokie, oddzielone od nawy balaskami; ołtarz w
kształcie półkopuły, wysunięty tak, że kapłan i ministranci wychodzili zza
niego; dla symetrii robiono tak, że kapłan z częścią ministrantów ukrywał
się z prawej strony, a reszta ministrantów z lewej strony - przed ołtarzem
się spotykali wspólnie przyklękali. Bardzo to było teatralne. W
prezbiterium stall nie było, tylko klęczniki - ale po dwa tylko z każdej
strony. Po dwa! A nas było troje! Więc ja z matką szedłem na stronę lewą,
- ojciec sam na stronę prawą - i to ukazanie się nasze - tęgiej ciemno
ubranej pani z chłopczykiem w białych pończochach (przekleństwo!) oraz
pana w czarnym palcie - ukazanie się symetryczne, było elementem
ceremonii; częścią mszy dla tłumu, stłoczonego za balaskami, którego ja ze
wstydu starałem się nie widzieć. Ale to nie koniec. Matka nie miała na
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dobitek zupełnie poczucia czasu, wstawała późno, toaletę robiła godzinami,
w nieskończoność. Wybieraliśmy się oczywiście na ostatnią mszę, na
dwunastą, ale, nigdy przed dwunastą nie wyszliśmy z domu. Kiedy biła
dwunasta ojciec niezmiennie zdenerwowany szedł po taksówkę, zajeżdżał
pod dom - wsiadaliśmy do niej jakie 15 po dwunastej i około w pół do
pierwszej odbywaliśmy nasze symetryczne wejście, zawsze podczas
kazania. Ksiądz siedzący po prawej stronie ołtarza na fotelu, i ministranci
na swoich krzesłach przeprowadzali nas wzrokiem, i ludzie znudzeni
kazaniem wlepiali w nas oczy. Straszne! Tak było co niedziela, regularnie,
bez odmiany, ponieważ matka moja zmian nie znosiła.
To wszystko powinno było wyrobić we mnie pewien arystokratyzm.
Lecz skutek był przeciwny, przecież ja widziałem z reakcji ojca - a także
brata starszego, który zobowiązany do mszy szkolnych zdołał wcześnie
wyrwać się z niedzielnego rytuału, a że te obyczaje matki są nienormalne,
wiedziałem o tym także stąd, że łączyły się z innymi, zdecydowanie
chorobowymi objawami - przede wszystkim z powiększającą się coraz
bardziej narkomanią - a ponieważ były nienormalne wstydziłem się ich
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przed tłumem. Tak, wstydziłem się, ale gdy mnie kto zapytał dlaczego tak
jest, zwłaszcza, gdy pytanie zadane było z prześmiechem lub oburzeniem
(czy o to chodziło, czy o co innego) odpowiadałem z wyższością - nie jako
ten kto się wyróżnia przez przebywanie w prezbiterium, spóźnienie się lub
niezdejmowanie butów - lecz jako wtajemniczony w rzecz, o której inni
pojęcia nie mają. Dawałem wytłumaczenie oficjalne, jakie mi matka
mówiła (higiena, albo - w sprawie unikania przez nią tłumu - jej chorobą
serca - zupełnie fikcyjną), wiedząc, że są pozorne, że osłaniają może inną,
znacznie bardziej zawiłą i tajemniczą; którą chyba ojciec mi zwierzył - że
mianowicie matka jest chora "na nerwy". Wychodziłem więc do tego
prezbyterium z poczuciem wtajemniczenia, wiedzy sakralnej - rzecz
niesłychana, którą dziś dopiero rozumiem - wyższej od tej, którą posiada
Kapłan. Kapłan odprawiał coś normalnego, dla innych i z innymi - dla
tych, co stali za balaskami i z nimi, śpiewający wspólnie, klękający razem z
tłoczącym i się u wyjścia, gdy ja wymykałem się często tyłem do
czekającej taksówki. Kapłan przychodził przede mną jak do ołtarza, jak
celebrans niższej kategorii, który odprawia, wstępną nieistotną część mszy
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beze mnie. Kapłan ponadto jest jednym z tych, którzy mogą moją
tajemnicę podważyć, lekceważyć, obśmiać - widziałem nieraz uśmieszki
wśród księży, gdyśmy przez zakrystię przechodzili - czasem który się
odezwał - a w ogóle - księża z chłopakami gonili się po korytarzu - byli
weseli w gromadzie. Więc kapłańska mistyczna tajemnica była po naszej
stronie - ojciec aranżujący wyjazdy, sprowadzający taksówkę, rozdający
napiwki był kapłanem bóstwa gniewnego, nieobliczalnego, kapryśnego,
którym była matka (zawsze zasępiona, z twarzą posypaną białym pudrem,
w czarnym toczku, albo - w kapeluszu ze skrzydłami), ja zaś wychodzący z
matką, towarzyszę jej jako jej atrybut byłem - ach, przebaczcie dzieciątkiem świętym, analogicznym do tego, które na rękach Matki
odbierało cześć popularną.
Po skończonej mszy, gdy już wszyscy, wychodząc, odwróceni byli od
ołtarza i szurając nogami posuwali się ku wyjściu, a za nimi pozostawała
lśniąca tafla posadzki, gdy pogaszono już świece, girlandy elektryczne,
reflektory punktowe, a zakrystian nakrył ołtarz ciemną chustą, matka
(która; przez całe nabożeństwo trwała z zamkniętymi oczami, z głową
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przekrzywioną, z ustami zaciśniętymi w boleściwym grymasie tak mocno;
powieki drżały i wargi drżały, lecz od nie płaczu, a od zacisku
kurczowego) podchodziła do ołtarza prowadząc mnie za rękę, klękała wraz
ze mną na stopniach, w tym miejscu, gdzie przyklęka kapłan rozpoczynając
modlitwę wstępną i rozpoczynała swe własne nabożeństwo składające się z
aktów strzelistych i przeróżnych "modlitewek", "westchnień", "intencyjek",
matka szeptała, ja powtarzałem, zakrystian brzękał kluczami, ojciec
chrząkał zza ołtarza, kościół już był pusty. Czy nie wyglądało to tak
jakbyśmy przeczekiwali mszę pospólstwa, aby odprawić własną? Swoje
upodobanie do osobnych modlitw i praktyk matka posunęła do tego, że
kiedy nadszedł czas mojej pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej tak
pokierowała moimi sprawami szkolnymi, że nie przystąpiłem do
sakramentów razem z innymi dziećmi, lecz sam, w kaplicy tylko z
rodzicami i bratem, w kaplicy jezuitów przy kościele św. Barbary, gdzie
ksiądz odprawiał mszę tylko dla mnie, wyłącznie dla nas. Traktowałem to pamiętam - jako konieczne dziwactwo, jako osobliwość mojego życia
uzasadnioną względami wyższymi nic z religią nie mającymi wspólnego
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(nie wierzyłem zupełnie w wyjaśnienia matki, która mi mówiła, że tak
będzie lepiej, pobożniej, że bez harmidru i zewnętrznego - jak mówiła jarmarku, bez oglądania sobie strojów, bez tłoczących się rodziców bez
fotografii, i tych tam innych - jak mówiła "szopek" - "szopki sobie robią" mówiła - oburzona ...) otóż, w to wszystko nie wierzyłem, choć zapytany
przez kogoś dlaczego nie przystępuję do komunii razem ze wszystkimi,
odpowiadałem właśnie tak, jak mi kazała odpowiadać matka ... otóż
odpowiadałem, wiedząc jednocześnie, że chodzi o co innego: o te nerwy
matki.
Moje wyodrębnienie odczuwałem więc przede wszystkim jako rzecz
niezdrową; ale wiedziałem zarazem, że mnie ta choroba wprowadza w
dziedzinę sacré głębiej niż normalne życie: oczywiście, msza widziana z
prezbyterium jest bliższa, świętsza, niż oglądanie z głębi kościoła (czasem,
na wakacjach np. zdarzało się być w kościele normalnie, choć bardzo
rzadko, bo matka wszędzie wyrabiała sobie względy w zakrystiach - w
Zakopanem u jezuitów na Górce ...), oczywiście te modły przed ołtarzem w
pociemniałym kościele, choć nużące i wstydzące, przecież sprawiały na
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mnie wrażenie przez samą np. bliskość ołtarza - bliskość tabernaculum
itd.). Więc choroba i dziedzina świętości złączyły mi się razem: świętość
byłą chorobliwa, choroba święta, matka była bóstwem chorym, ojciec jej
kapłanem (pielęgniarzem), ja atrybutem - i zaraz wyjaśnię dlaczego - jakby
przedłużeniem choroby matki.
Tak, to niesłychane: matka żeby zrzucić ze siebie odpowiedzialność za
niektóre fanaberie, wmawiała we mnie chorobę nerwową, twierdziła, że ja
jestem za nerwowy, aby znosić te czy inne sytuacje zbiorowe - już przy tej
pierwszej komunii, pojawiło się to tłumaczenie - "żebyś się nie
denerwował" powtarzała - nie przypuszczając, że denerwowało mnie
naprawdę tylko dziwactwo ... Ale i wcześniej: kiedy poszedłem do szkoły
po raz pierwszy, na rozpoczęcie roku szkolnego, matka, zamiast mnie po
prostu doprowadzić do gromady dzieci z pierwszej klasy wlokła mnie
przez jakieś boczne furty i korytarze (zapisano mnie, oczywiście do
zakonnej, prywatnej szkoły), tłumacząc po drodze rozmaitym siostrom, że
jestem za nerwowy, aby z innymi dziećmi tłoczyć się w kaplicy - i nie
pamiętam, gdzie ukryła na chórze w zakrystii, w jakiejś izbie pustej, na
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czas nabożeństwa. Po miesiącu chodzenia do szkoły odebrała mnie zresztą
w ogóle; najęła nauczycielkę, która mnie w domu uczyła - tak, że szkołę
zacząłem właściwie od 3 klasy. I dopiero wtedy zaczęła się dla mnie
prawdziwa tortura - była to właśnie ta salonowa, wypucowana szkoła p.
Munnichowej, która mieściła się w secesyjnym pałacyku przy ul.
Potockiego - a więc dość daleko od naszego domu. Matka musiała mnie
odprowadzać, a nie miała - jak wspomniałem - poczucia czasu. Ubierała
się, czesała, pudrowała z powolnością, która mnie doprowadzała do
histerii, i do dziś, gdy wspomnę te czasy widzę wskazówki zegara
zbliżające się do dziesiątej - i czuję skurcz serca, napięcie wzroku, zacisk
ust i widzę siebie, kompletnie gotowego, z tornistrem na plecach,
wpatrzonego w czarny zegar ścienny i słyszę senny, głos matki: on spieszy
... Było to już w czasie gdy narkomania matki była dość zaawansowana;
matka budziła się rano po prostu nieprzytomna i zupełnie obojętna na
wszystko co się wokół niej działo. Czasem bywała rozdrażniona - i
wyprawiała właśnie w tych rannych godzinach najdziksze, histeryczne
awantury; bywała złośliwa; naumyślnie odwlekała chwilę wyjścia z domu,
1134

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

zamykała się w łazience, wypalała papierosa za papierosem, podczas kiedy
ja dosłownie truchlałem. Bywało także, iż po prostu chwiała się na nogach,
tak, że odprowadzającą mnie matkę musiałem sprowadzać ze schodów,
podpierać ją całą siłą, wlec po prostu do taksówki. Raz wywróciła się jak
długa w sieni. Spóźnialiśmy się co dzień. Wysiadając z taksówki,
widziałem w oknie na parterze, gdzie mieściły się nasze okna, rząd
roześmianych gąb: wszyscy rzucali się do okien, żeby zobaczyć mój
przyjazd ... Więc nowe odróżnienie, upokarzające, naturalnie, lecz także
wywyższające: myślą, że ja spóźniam się, jak każdy spóźnia się - żem
zaspał np. (a ja czuwałem od świtu!), żem się czymś zabawiał (a ja od
godziny gotowy z tornistrem!). Ja spóźniam się z powodów, o których oni
pojęcia nie mają, których wyjaśnić nie mogę, nie potrafię ... W naszym
domu oczywiście obowiązywała nakazana "przez ojca dyskrecja co do
"choroby" matki - dyskrecja, której nigdy dziecinne gadulstwo nie złamało
- rzecz dziwna! - tak to była rzecz wstydliwa, tak dziwna, tak nienormalna,
tak - w moim najgłębszym przekonaniu - nie nadająca się do opowiadania!
Więc bardziej wywyższony, niż upokorzony - a raczej - "wywyższenie" z
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"upokorzeniem" zbiegło się w formę wspólną, zasiloną przez ewangeliczną
doktrynę pokory: kto się poniża będzie wywyższony. Ponadto przypuszczam - pragnienie wypowiedzenia się, wyjaśnienia, bardzo
głębokie, bardzo skryte, i przekonanie, że gdybym powiedział odniósłbym
tryumf nieobliczalny.
Wszystko to naturalnie, doprowadziło mnie do ciężkiej nerwicy: nie
mogłem zasnąć długo w noc, budziłem się wczas rano ze strachem, że
zaspałem, że wszyscy zaspali, że już czas wstawać, i nasłuchiwałem bicia
zegara ... Nie mogłem jeść śniadania, gardło miałem ściśnięte, w końcu
wymiotowałem - co dzień, niezmiennie ... Wywołało to we mnie jakiś
nawyk wymiotowania we wszystkich sytuacjach, które mnie denerwowały.
I tak np. gdy wojna wybuchła, przerzygałem pięć pierwszych jej dni ze
strachu przed nalotami i wkroczenie Niemców powitałem z olbrzymią ulgą.
Nareszcie będę mógł coś - przełknąć - powiedziałem sobie i z wielkim
apetytem zjadłem obiad.
28/VIII.
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Wycieczka na Kościelec - z Jędrkiem i Jarkiem Rymkiewiczem - we
mgle i deszczu.
*
Parodia? Oczywiście, parodia. Czego? Tego, co najbardziej czytane,
upragnione, i tego, co oczywiście, współczesne. Parodia normalnej
powieści współczesnej? Jakiej? Oczywiście intelektualnej. Wzorem
powieści intelektualnej pozostaje wciąż Czarodziejska Góra. Parodia.
Czarodziejskiej góry? Cz. góra sama jest parodią - powieściową parodią
Fausta. Tu trudność. W polskiej literaturze wzór powieści "programowej",
to wciąż jakieś Lalki, Przedwiośnia, Teresy Hennert, współcześnie
odnowione przez Brandysa, Iwaszkiewicza, Brezę. Więc co? Co u diabła?
Nie mogę sobie rady dać! Gubię się ! Co mam robić? Nie mam co robić?
Nie, i nie. Może historyczną powieść parodiować, może biografie? Nie,
nie, muszę napisać współczesną powieść, albo zwariuję. Dlaczego muszę?
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Bo tu czuję największy opór materiału. I muszę napisać powieść śmieszną,
taką, żeby się pokładano ze śmiechu, czytając. Muszę sobie przez powieść
stworzyć nową osobowość, nowy styl. Zwracam na siebie uwagę, owszem
ale zdaje mi się to niezasłużone. Słuchają, kiedy mówię (ale ja głupstwa
mówię. Podobam się, ale jestem obrzydliwy. Budzę szacunek, ale - kto
jestem? - gównem. To jest problematyka Gombrowicza. Jaka jest jej druga
strona? Otóż ja cymbał obrzydliwy i nieutalentowany, przecież dokonują
zmian w moim otoczeniu. Zasługuję na miłość, skupiam na sobie miłość.
Co to - miłość? W którą stronę się ruszę, dochodzę do miłości.
Więc miłość. Romans, tak, muszę napisać współczesny wielki romans.
Np. Naprzykład. Zum Beispiel. Exemplum: hm, hm, nie wiem zupełnie.
Powinien być chyba absurdalny? Ktoś kocha kogoś, kogo kochać nie
powinien? Bez seksu? Wbrew wszelkiemu sensowi. Już dawno chodził mi
po głowie pomysł powieści; (czy noweli) o miłości, jaką bardzo mądra,
wykształcona, dojrzała kobieta darzy idiotę i ulega mu we wszystkim.
Jest w niewoli idiotyzmu. Kobieta? Hm. To pachnie biologią,
niewyżyciem etc. A mężczyzna? Musi być wspaniały pokochać bidulkę.
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Aktywny - ciućmoka,
przystojny - chuchro,
zdrowy - kalekę,
normalny - psychopatkę,
moralny - świnię,
mądry! - idiotkę!
Idzie, spotyka ją, pomaga jej, i bam! -rozkochuje się lub robi wszystko
jakgdyby się zakochał ...
30.VIII.
Jest też drugi dramat, który mnie prześladuje: niewierzący ksiądz. Nie
wierzy, ale innym "do wierzenia podaje, innych nakłania do wiary, i sam
nieszczęśliwy, innych przecież uszczęśliwia; sam "potępiony" innych
"zbawia". Z tym, że, naturalnie, zachodzi pytanie, kto naprawdę jest
potępiony, kto naprawdę zbawiony.
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Warszawa, 1.IX.69.
Pisarka szwedzka Ellen Key (+1926), wydała książkę pt. "Stulecie
dziecka". Hm.
*
A lore:
Lem: Głos Pana.
*
Cieślikowski: Na marginesie archetypu. Nie znam Sullivana, ani
Szandiego (psychologia losu).
Heise: Allgemaine Tiefenpsychologie. Methoden, Probleme u.
Elgebnisse. (1956).
Cieślikowski: "Psychologia przestała być nauką. Od jakiegoś czasu,
1140

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

mówi się dość zdecydowanie - jak i w medycynie - że jest zbiorem nauk"?
A lore: C. Thompson: Psychoanaliza
Sartre: Czym jest literatura?
3/IX.
Kerenys: L'enfant Livin.
Bóg-dziecko jest zawsze znajdą!
Matka istnieje i nie istnieje.
Bóg-dziecko jest hypostazą losu sierocego? Lieroto z bajki jest bladym
odbiciem mitologeum o Bogu-sierocie? Co było pierwotne - bajka (los
sieroty), czy mitologen - Bóg porzucony przez matkę lecz odnajdujący w
matce opiekunkę?
*
"Dzisiaj zajmiemy się innym zagadnieniem".
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*
Więc "ciąg swobodny" - wykłada kazania, gawędy, przypowieści ciąg, w którym rozważanie ogólne przeplatać się może przypowieścią,
historią, anegdotą, cytatą, analizą cudzej anegdoty, Bóg wie czym.
*
Nie anegdota, lecz problem. Powinien być punktem wyjścia. Ileż tych
myśli ...
*
Parodia? Naturalnie: filozofii - parodia lektury intelektualistów parodia wykładu strukturalistycznego na przykład.
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*
Tyle proza. A instrument wobec tej konstrukcji, metafory - wyładować
w dramacie.
*
Innym dzisiaj zajmę się zagadnieniem. Kto czytał opowieść moją pt.
"Szyfry", pamięta, iż była tam mowa o sztucznym świecie ... Kto zaś był na
tyle cierpliwy, aby zapoznać się z innym opowiadaniem moim, które
zatytułowałem "Pseudonimy", wie, iż ciekawi mnie to, co rzeczywistości
służy tylko za pretekst i przybraną nazwę czegoś co ukryte jest, a
najważniejsze. Oba te opowiadania mają tę cechę wspólną, że tło ich
wydarzeń stanowi okupacja niemiecka. Przyczyną tego jest to, że ten okres
jest dla mnie intensywnym doświadczeniem - przeto dostarcza mi modeli
różnych spraw. Chciałbym wskazać na pewną charakterystyczną cechę
tych moich opowieści, które lepiej byłoby czytać, gdybym tam za wszelką
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cenę nie starał się budować i bogacić fabuły, otóż ich charakterystyczną a
uboczną cechą jest to, że oba dotyczą pewnych światów zamkniętych.
Zamknięty jest świat konspiracji i zamknięty na swój sposób jest świat
nienormalnego, patologicznego trochę dziecka z Szyfrów. To samo
zamknięcia, wyodrębnienie jest tematem innej mojej powieści pt.
"Oskarżony". Otóż z tych trzech nowel (oraz z innych jeszcze moich prób
powieściowych, których tu już wspominał nie będę) wyłania się pewien
temat uporczywy, do którego wciąż wracam, a który nazwałbym tematem
"w y o d r ę b n i e n i a".
8/IX. (?)
Piszę te wyodrębnienia. Bardzo rewelacyjne odkrycie, co do metody.
Ale o tym później.
Na razie do Gombrowicza nam wrócić trzeba.
Iwona. "Na czym to polega"?
Pisząc ten artykuł chciałbym odrzucić zagadnienie "awangardowości"
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teatru; awangarda teatralna ma już za sobą półwiekową historią, jest faktem
dokonanym. Nie ma co też zajmować się prekursorstwem Gombrowicza.
On miał pełne prawo irytować się, gdy go zaliczono do "uczniów" Ionesco
i Becketta. W tej chwili ważne jest tylko to czy utrzyma się w światowym
repertuarze.
I ważne jest to, żeby wszedł naprawdę do repertuaru polskiego.
*
Na czym polega nowość Gombrowicza? Idiotyczne pytanie. Nowość, w
stosunku do czego. Do innej "nowości"? Wszystko w literaturze jest
"nowością".
*
Trudność w interpretowaniu G. - on sam się, interpretował. Łatwo
wpaść w jego własny język, jego własnym językiem mówić o nim.
1145

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Jak tego uniknąć? Przełożyć jego system "znaków" na inny system.
*
Napisać artykuł dla Teatru w formie jakby kartki z dziennika - jakby z
notatnika lektury. Zacząć: Iwona ...
Role Iwony:
w akcie II: Ja wcale nie jestem obrażona. Proszę mnie zostawić.
...
To tak w kółko. W kółko.
...
To tak w kółko każdy zawsze, wszystko zawsze ... To tak zawsze.
...
Owszem (na pytanie czy wierzy w Boga).
...
Precz! Precz! Won (na Innocentego).
...
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I jeszcze raz ("gasnąc") Won!
I to wszystko. Poza tym raz czeka na Księcia, raz siadając "chybia" w
krzesło wreszcie spada, gdy się dławi ością karaska.
Opowiadając rolę Iwony, powiemy zawsze: milczy, nie reaguje.
Niezupełnie. Z tych kilku słów można dorozumieć się następujących
rzeczy: Iwona nie dziwi się sytuacji, w której się znalazła, (ja-wcal-nie
jestem obrażona), bo była nieraz w podobnej (oto tak w kółko każdy
zawsze). Rola jaka jej przypadła w tej sztuce nie zaczęła się tu, i nie
skończy się tu. Iwona nie jest kaprysem księcia, ani jego figlem, nie jest
epizodem, ofiarą seansu sadystycznego, przeciwnie, ze wszystkich postaci
tej sztuki ona jedna jest wieczna. - Hołd który jej oddaje cały dwór w
ostatniej scenie, odnosi się do, owego żywiołu dramatu, którym jest Iwona.
Jest to więc właściwie Pasja - buffo. Któż to milczy przed majestatem
króla - kapłana - sędziego - przed kim to drżą grzesznicy, kto to palcem na
piasku pisał - a jeden po drugim odchodzili - kogo zabito za to, że nauczał,
i przed kim po śmierci - padano na kolana, z poczuciem winy, które
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przetrwało wieki wraz z całą ikonografią sadystycznego, udręczenia i
ośmieszania?
Sytuacja w Iwonie jest stara - od Bajek z 1001 nocy, poprzez Życie
Snem i Pana Jowialskiego - temat okrutnej zabawy pańskiej z prostaczka,
przeniesionego w inny a wyższy świat. Dziwaczny wątek - bo dziwaczny,
bo jakby nie spełnił tego, co miał spełnić ... Miał chyba ośmieszyć, olśnić
"niższość" - a czyni coś przeciwnego ...
Ale mniejsza z tym.
*
Z szeregu antynomii gombrowiczowskich które będą się w
poszczególnych utworach pojawiać w różnych układach (młodszość starszość, wyższość - niższość, niższość - wyższość, dojrzałość niedojrzałość), tu rozpoznajemy wyższość - niższość, oraz piękno brzydota. Dwór jest oczywiście wyższy, góruje nad Iwoną, ale w końcu
kłania się jej, i przed nią klęka. Więc wyższość uznaje nad sobą wyższość
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niższości? Dalej: dzień jest piękny, Iwona brzydka. Dwór (piękny) góruje
nad (brzydką) Iwoną, a w końcu uznaje brzydoty wyższość. Więc niska
brzydota jest wyższa od wysokiej urody. Nadto: niska brzydota jest
poważna, wysoka uroda co broni się przed nią lekkomyślnością, płaskością
(tańce Filipa z Izą).
Teraz: co to wszystko, znaczy? brzydota - niższość - młodość niedojrzałość - idiotyzm - są zarazem poważniejsze, bronią jakby - prawdy
- czy czego?
Nie, nie wolno wartościować u Gombrowicza. Nie to jest wyższe od
tamtego, a to poważniejsze i t.d. - Tam toczy się wieczna walka, w której
wszystko klęka przed swoim przeciwieństwem. Ostatecznie Joanna
wygania won Innocenentego, który jest z nią tożsamy, a rzuca spojrzenie
zakochane na księcia, który ją udręcza ... W Gombrowiczowskim
Kosmosie, Bóg jest zachwycony diabłem, diabeł Bogiem.
Ale co to, co to znaczy? To znaczy, że każde istnienie u G. jest
niepewne siebie i żywi się, umacnia istnieniem przeciwnym. Siłą życiową
jest nieustanna konfrontacja, którą - salon l'usage - G. może różnie
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nazywać - nawet,miłością. Wszak Iwona jest sztuką "miłosną", - wszak
książę zakochał się i odkochał, i znów rozkochał, a Iwona także zakochała
się. - Otóż miłość jest zetknięciem się, konfrontacją przeciwieństwa i
wyraża się - zależnie od sytuacji - różnie - najczęściej, mordem i masakrą kupą? W Iwonie, kupą jest dwór, który czai się aby zamordować Iwonę ...
Poczem przed nią klęka - jest to naprawdę jakby akt miłosny - akt
konfrontacji, starcie się przeciwieństw - zachwycenie przeciwieństw.
Iwona nie tylko jest inna, różna, konfrontacyjna - lecz ujawnia
kontrowersje zawarta przeciwieństwa i konflikty zadusza. Jej brzydota
dzieła, na pięknym dworze tak samo jakby np. zadziałało zjawienie się
cudownej dziewczyny w biednym jakimś domu noclegowym;
Wczytanie się w Gombrowicza powoduje eksplozję świata - uczula
mianowicie na kontrowersję, ujawnia to wszystko zatarte, oklepane ...
Gombrowicz sam działa jak Iwona.
Jakie to teatralne - to już Puzyna napisał w Polityce. Przypomina mój
cytat z dzienników.
Język - "najdoskonalej konwersacyjny". Żywioł dialogu. Żywioł
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sytuacji - jak G. panował nad epizodem, jak czuł przestrzeń sceniczną i
sceniczny rytm: lokaj Walenty. Jak genialnie łata dziury przy tym z tych łat
(jak się masz - co robisz? Nic) - robi się klimat - sztuki lekki od niechcenia.
- Klimat zabawy, gry.
Najtrudniejsze są chyba elementy magiczne: włos, palic.
"Orfeusz, który zawrócił od którejś z bram piekielnych napełnia świat
lamentem niepotrzebnym i zdegenerowanym."
Pomysł sztuki (?) lub opowiadania o Orfeuszu:
I. O. opowiada kolejnym strażnikom o swojej miłości. Przepuszczają go
póki jest ciekawy.
II. Natrafia na diabła psychoanalityka, który O. udowadnia, że on Eurydyki
wcale nie kocha.
Orfeusz wraca i bełkocze, błaznuje, jest obrzydliwym, nudnym idiotą.
Wtedy spotyka Eurydykę, która go wcale nie poznaje.
*
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1. Promenada zakończona wesołym posiedzeniem u Trzaski. Marek.
2. Morskie Oko - piknik - wielka wesołość - zakończona oświadczynami
sprowokowanymi przez Marka.
3. Nadciąga wojna i z kolei prowokuje ślub. Ślub, mobilizacja, zakończone
biwakiem.
7.9.(?)
Do rozumienia Gom. - w kwestii psychologii - p. Jung str. 11.
11/9.(?)
Pytajniki przy datach znaczą to, że pogubiłem się w kolejności dni, a do
kalendarza, który na biurku leży jakoś nie mogę dostać się; wciąż go coś
przywala, albo zasłania.
Wczoraj Nie-boska komedia. To zdaje się bardzo głupia drama, ale
Hanuszkiewicz zdołał ją przy pomocy psychoanalizy, orgii, sceny
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obrotowej i efektów pirotechnicznych przemienić w rzecz szalenie
znaczącą i "współczesną". Prawdę jednak rzekłszy zawartość myślowa
Nie-boskiej równa się Antychrystowi Rostworowskiego czyli zeru. Co to
jednak znaczy potęga stylu: styl romantyczny, potężny przecież, wynosi to
zero wysoko, wysoko - i utrzymuje na takich dużych wysokościach.
*
Pożyteczne lektury: Fromm o miłości, Jung o typach w myśli
starożytnej i średniowiecznej.
*
Sprawa mojej, pożal się Boże powieści: mam plan, mam system, zasadę
główną (centrum - parę ferii (?), wyodrębnienie - tożsamości), - skąd
zacząć? Otóż zdaje się, że trzeba zacząć od punktu, który wydaje się nie
najciemniejszy, najbardziej tajemniczy. A jest niewątpliwie Iwona.
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12/9.
No więc piszę - bo ja wiem: zacząłem tym razem od środka. Ułożyłem
plan i zadałem sobie pytanie następujące: które miejsce, który punkt
wydaje mi się na oko najciemniejszy, dla mnie, najbardziej tajemniczy - od
niego zacznę. Wskazałem bez wahania na przybycie Iwony. I od niego
zacząłem.
Ślub Gombrowicza:
"Niech każdy do każdego nie dostraja! Wówczas wybuchnie koncert! "
Język Gombr. - on poszukuje jakby wewnętrznej formy wypowiedzi
każdej - czy znaczenia wewnętrznego - gromadzi zostawia, zgęszcza słowa
z pewnych rodzin znaczeniowych. (A kto by na Ojca Swojego rękę
świętokradczą, ten zbrodnię tak okropną, tak niewymowną, tak ach
piekielną, diabelską, nieludzką, że z pokolenia w pokolenie etc.) - otóż z
tych zdań wyrzuca w ogóle orzeczenia!
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*
Patrz w Tyg. Pow. wspomnienia Pohorskiej pt. Dom. Cały dzielny,
zacny idiotyzm okupacji i cały idiotyzm polskiej dzielnej naszej
inteligencji, te garnki przezywane imionami z historii rzymskiej, i ten prof.
Kotarbiński z odczytami. Chuje. Powinni byli kolaborować. Mniej by ich
może poginęło i mieliby co Rosjanom do ofiarowania.
Otóż Iwona to właśnie zrobi z naszego domu. Z generała zidiociałego
symbol - z cukierni naszej drukarnię, z nas idiotów.
*
Henryk mówi: Jak lekko mówię: mnie wszystko jedno. - I tańczy.
Lekkość. Stało się. Szczegół. Czy od tego,momentu zaczyna się praca
duchowa?
Henryk mówi: nie wracać, nie wypominać. W tym momencie robi się
jakaś cisza. I ten okrzyk: naprzód.
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Czyli więc: degradacja następuje w czasie? Czy nie jest to forma, ale
rzucona na tło czasu? Próba formy w czasie, (w historii).
W scenie z Pijakiem Henryk podszczuwa, wzmaga świństwo.
13/9.
Znowu z rytmu wypadłem - głupstwo zaczyna dominować.
Pojechała. Przeklęta Idiotka - kwoka rozgdakana miłosiernie i
filuternie. Ja miałem do Sopotu we środę. Poszedłem do Zaiksu płacić, a
tam, dowiedziałem się, że dzień kosztuje 85. -, a nie 55. - A to - powiedziałem - drogo?
Krzyknęły panie:
- Jak to? Drogo?
Ja:
- No, drogo, gdzie indziej taniej.
One:
- To co: rezygnuje pan?
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Ja, którym ani myślał rezygnować:
- Tak rezygnuję.
I żeby jakoś godniej rezygnacja moja zabrzmiała, powiedziałem
znacząco:
- Nie stać mnie na to.
Czyli: idiotyzm kompletny. Brak zdecydowania + lenistwo +
tchórzostwo pomnożone przez kabotyństwo dało w sumie to, co jest: że
znowu przez miesiąc będę się obijał.
Po południu jazda do Wilgi - drzewa powalone, pod druty - wieczorem
z Kisielem - dalej nic nie ma.
14.9.
Śluby Jurka Zelnika. Całował krzyż i przyrzekał po katolicku
wychować dzieci, przyjął do wiadomości, że Polska Ludowa otacza
rodzinę szczególną opieką, przedpołudnie spędził pod orłem, pozując
jednocześnie do radzieckiego filmu o Warszawie (stąd obecność ekipy
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filmowej w "Pałacu Ślubów"), po południe pod krzyżem, rano nikt z gości
nie wiedział jak się zachować wobec świeckiego repertuaru, po południu
nikt znów nie wiedział jak postępować w kościele, jeden rytuał starszy jest
od drugiego o tysiąc lat, ale dla tych, którzy mu się poddają oba są
jednakowo nowe i obce. Tylko idiotyczny marsz Mendelsohna
rozbrzmiewa tu i tam, w "Pałacu Ślubów" i w Kościele, pobudzając
wszystkich do ruchu, uśmiechów - bodaj to jest znane.
*
Wiara: 1) qui absurdum est, 2) quie veritas est, 3) quia existentia
obscura est.
Wiara
zatem:
1)
mistyczna,
2)
racjonalistyczna,
3)
egzystencjalistyczna. Wybór jej rodzaju zdeterminowany jest
psychologicznie (p. Jung), ale razem z konsekwencjami - z trzema różnymi
kulturami religijnymi. Jak te poszczególne trzy typy kultury religijnej
mieszczą się, jak przystosowują się do kultur dziś dominujących? Jak w
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szczególności mają się poszczególne typy kultury religijnej w stosunku do
a) współczesnej kultury masowej czy to rodzaju totalnego, czy to rodzaju
konsumpcyjnego, b) jak mają się do kultury elitarnej, którą charakteryzuje
synkretyzm, awangardyzm, kontestacja.
17.IX.
Jedna istota dziwi się drugiej ze względu na to czym sama nie jest.
Formy tego podziwienia: zachwyt albo pogarda; chęć połączenia się,
albo chęć zniszczenia. Miłość albo nienawiść. Atrakcja i odpychanie.
Forma - Św. nasza pośredniczka.
18.9.
Wczoraj szesnasta rocznica śmierci. Ani trochę żalu; ani odrobina
tęsknoty, ani jeden odruch miłości. Naturalnie, mógłbym zmusić się do
jakiejś myśli, wspomnień, może nawet łez. Wystarczyło np. zamówić
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modlitwę za umarłych ... Na to są obrzędowe formy wspomnień i tęsknoty,
aby ten przymus uczynić czymś możliwie nobliwym. Nie zrobiłem tego,
oparłem się, uparłem się, może nawet po raz pierwszy! Wpadłem w
świetny humor. Powiedziałem sobie: właściwie był to najszczęśliwszy
dzień w moim życiu - najpełniejszej nadziei. I zaraz za tą myślą, z tej myśli
wywołane przyszły myśli następne - równie tryumfalne, równie złe, o wiele
bardziej niszczycielskie. A może - pomyślałem ...
Dzisiaj jazda do Wilgi. Jaworski z fikcyjnym rachunkiem, gniewny,
wie, że nie dostanie pieniędzy, których się domaga. Przed kimś się
popisuje. Przed żoną? Przed samym sobą?
*
Rozpowiadam na prawo i lewo, że jestem szczęśliwy, bo piszę, ale to
jest nieprawda, bo ja pisać nie umiem.
20.IX.
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Rano. Gazety czytałem. Spacerowałem. Psa czesałem. Śniadanie
jadłem. Po bułki goniłem. Wstawałem. Budziłem się.
Myślałem, ale bezskutecznie.
*
Czy świadomość jest napewno funkcją życia organicznego? Czy mogę
nie żyć (organicznie) a myśleć, czuć, działać ...
*
"Wzlot" Jarosława Iwaszkiewicza i "Upadek" Camusa. Jak wiadomo
Jarosław swoje opowiadanie napisał jako "polemikę" z Camusem; stąd
aluzje w tekście, w tytule oraz dedykacja Albertowi Camus. Stosunek tych
dwóch autorów do siebie wyrazić można następującą przypowieścią.
Rozmawiali raz automobilista z chłopem. Automobilista majstrował coś
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przy swoim wyścigowym Alfa-Romeo, chłop konia trzymał za uzdę.
Automobilista opowiadał o szybkości, zrywie, stabilności swojego wozu i o
sukcesach jakie na nim osiągnął. Chłop słuchał, słuchał, aż wreszcie
klepnął swoją kobyłę po szyi i rzekł: - Ona też prędka, ino jak ją batem
zaciąć ... "
Panie i Panowie, nie opowiadam tej historyjki na to, aby konia poniżyć,
ani samochód wyśmiać.
24/9.
Stwarzamy (wspólnie) np. miłość. Lecz ktoś z nas dwojga jest
"mężczyzną", czyli ma przewagę, inicjatywę, a zatem odpowiedzialny jest
za formę miłości i za to co się z niej narodzi. Mężczyzna niepewny swych
planów myślowo nieukształtowany, więc wewnętrznie potworny tworzy w
miłości potwora, którego potem nienawidzi. Czyli zawsze otrzymujesz to
coś włożył. "Stwarzając" nienawiść, widzisz swoją nienawiść w człowieku,
którego nienawiścią zniekształciłeś. (por. Fromm - zdaje się coś takiego
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pisał ...).
*
Tak żyć, jakby Bóg był, tak myśleć jakby go nie było.
*
Bergmann Persona. To mi nic nie opowiada - to mnie dotyczy.
26.9.1969.
B. jeśli istnieje, jest z pewnością bardzo moralny i bardzo inteligentny.
Trzeba go naśladować nie tylko w moralności, lecz także w inteligencji.
Trzeba więc żyć tak, jakby był, a myśleć jakby go nie było, gdyż on
sam siebie z pewnością nie zniósłby jako ograniczenie, choć zgodziłby się
jako na normę.
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Zresztą, być może, jego nie ma, bo dopiero ma być. Być może jest
finalnym celem ewolucji - i my wszyscy pracujemy na jego Stworzenie?
Człowiek XX wieku ma siłę i mądrość boską dla neandertalczyka. Dla
człowieka XX wieku ktoś z wieku np. CCC, albo - M... jest tym, kogo w
myślach już dziś stwarza?
Bóg jest przyszłością.
*
Rzecz na tym polega, że A. nie może L. pokochać. Ale wszystko co
przeżyje będzie niejako odczarowaniem go - i to L. musi go odczarować.
Więc trzeba jej dać od początku szanse. To on stwarza jej karykaturę - on
swoją nie - miłością. Ale ona jest inna. I on ją w końcu zobaczy inną - w
świetle swojej miłości.
*
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Zdaje mi się, że znowu poszedłem obok problemu. Kombinacja:
wyodrębnienie - uczestnictwo; - peryferie - centryzm; nie - miłość - miłość
wyrażona być powinna na rzeczywistości na tyle prostej, nienarzucającej
się, aby nie stała się nową historyjką. Otóż okupacja - wprawdzie nadaje
się jak ulał, ale przecież nadaje się za dobrze i niesie ze sobą taką masę
nurtu faktycznego, iż sprawa o którą mi chodzi (miłość zaszyfrowana,
niemożliwa) w niej znika.
Istotna myśl jest taka: miłość jest strukturą naszego życia - ona - to
zależnie od tego jak przebiega - narzuca nam plan całego życia, plan
świata. Koncentryczny obraz mojego świata i struktura losu - krążenia odpowiada (czy też wyraża) mój brak miłości. Ostateczna rozgrywka moja
miłość następuje z jej przedmiotem; miłość może powstać między mną a
owym przedmiotem lecz jest zależna od siły większej (męskiej). Siła, jak
moja, fałszywa, adorująca nieczysto, zdegenerowana, płodzi nie miłość
lecz potwora - i w potwora zmienia przedmiot miłości. Ukochana moja
staje się np. pozorną idiotką, której nienawidzę tak jak kochałem. Lecz ona
jest tylko obrazem mojej miłości fałszywej - moim jest dziełem, jest jak
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spaprany obrus, jak książka poroniona, Jest moim potworkiem.
Okupacja jest na to dobra, owszem, ale szkoda, zdaje się, energii na
opisanie rzeczywistości, którą znam słabo, której nie pamiętam na tyle, aby
ją opowiadać. Ta okupacja, to, zdaje mi się, konwenans literacki.
Cokolwiek napiszę, zawsze będą mówić, że napisałem powieść o tematyce
okupacyjnej ... "okupacja nie przestaje fascynować pisarzy, nawet
średniego pokolenia, które jej już nie zaznało w pełni ... "Długi cień
czasów pogardy ..." Pocałujcież mnie w ...
27.IX.
Szesnasta rocznica śmierci ojca.
*
Inna kombinacja: "Lusia" (zmienić imię, bo przypomina Gombr.
"Lulusię"), nie jest moją żoną, ale kochanką, a poznaję ją nie z ojcem i
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matką, ale z mężem, który nie jest cukiernikiem, ale modnym
katastroficznym poetą. Nawiązuje się między nami "nić" sympatii, która
przemienia się u mnie w zobowiązanie, gdy poeta okazuje się tchórzem i
narkomanem ...
To bez sensu. I co: mamy go razem pielęgnować, czy zabić?
Proste rozwiązanie jest inne: "Lusia" staje się potworem, narkomanką,
ponieważ ja jej nie kocham.
29.9.
Wszystko powinno doprowadzić do sytuacji bez wyjścia - moralnego?
poprawnego? - bez wyjścia, na które bohater mógłby się zdobyć. Bohater
wyjedzie z Zakopanego obarczony okropnie czymś, czego nigdy się nie
pozbędzie. Ojciec jest przerażony ...
Ale czy ojciec? Czy koniecznie ojciec? Dlaczego nie ona sama - Lusia,
czy jak jej tam? Może przeciwnie - ojciec pojedzie natychmiast do wojska,
wszak jest zamaszystym bon-viverem ... I matka ... Dla nich, dla Adasia
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zakochałem się w Lusi, i nawet nie zauważyłem, że ona, Lusia, jest
szczeliną, w którą wpadam ... Okaże się, że tę szczelinę ja sam; tworzę ofiarując uczucie. Moja miłość, moje egagement niszczy formę i ujawnia
człowieka w jego nagości - psychicznej. Możesz sobie godzinami marzyć o
nagim ciele kobiety upragnionej - a pomyślisz o jej nagiej duszy - jak jest
biedna, jak bezbronna i jak zdana na ciebie? Ona bać się zaczyna, bo jest
szczęśliwa, bo kocha mnie.
Ruchy moje są też ograniczone przez to, że ja, oczywiście, do wojska,
nie będę powołany, bo jestem słaby. Krótkowidz, czy coś ... Wyrywam się
więc tam, do centrum, tylko ze strachu przed pełnym zaangażowaniem w tę
okropność, jaka się przede mną otwarła. Otchłań. Ona mi się truje walerianą - nie może znieść lęku, ani myśli o rozstaniu ze mną. Matka
wpada w dewocję. Jest, dewotką - nie można na nią w ogóle liczyć.
*
Henio jest quasi - narzeczonym Lusi i traktuje ją brutalnie.
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Ojciec Lusi jest jakiś aferzysta - trochę szlagon, trochę przemysłowiec.
Samo życie.
Panna w Astorii - ma na imię Irena - nazywam ją Ironią. Panno Ironio
...
Henio jest dziennikarzem sportowym.
Ja pisuję felietony obyczajowe. I te felietony trzeba włączyć ...: "Rojno
i gwarno w stolicy gór ..."
30.9.
Jutro do Obór. Pieniędzy! Wczoraj Artur i Verdiani z żoną. Gadu-gadu,
a w końcu V., aby nas zabawić opowiedział kilka żartów, kilka "witzów"
jeden o krawcu ... drugi o dziadku, który ... Spojrzeliśmy na siebie z
Arturem i zrozumieliśmy, że jesteśmy obłąkani. Czekaliśmy wciąż na
puentę, a ona już była; "biedny człowiek - kaleka - mówiono - ale krawca
ma dobrego ... Ależ to był dowcip o złym krawcu, tylko o złym krawcu.
Drugi o dziadku i o konstruktorach samolotów ... i o papierze
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higienicznym, który nie chce się rwać w perforowanym miejscu ... I to my
jesteśmy wariaci, nie Verdiani!
*
Ja byłem mało wybitny i niezbyt ujmujący.
Obory, 2/X.
Rzeczywistość jest idiotyzmem widomym, jest pustką - jest szczeliną,
dziurą w świecie znaczeń i wartości. Literatura od wieków tę dziurę
pragnie zasypać, opowiadając jakieś romanse, których nie było, dramaty,
które nigdy się nie zawiązały. Ludzie zdrowo myślą powiadając sobie, że
są rzeczy, które zdarzają się tylko w powieściach! Należy ujawnić idiotyzm
rzeczywistości i powiedzieć jasno: dramaty i romanse umiemy tylko
wymyślić, ale nie przeżywamy ich, nigdy, za wyjątkiem tych zdarzeń,
których rozwojem sztuka pokieruje - sztuka, czyli sztuczność, poza, gra.
1170

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Obory, 3.X.
Pożegnanie z Heniem.
Henio na front.
I ja na front.
On na front - normalny.
Ja na front - nienormalny.
On na zewnętrzny - ja na wewnętrzny.
On do centrum.
Ja na peryferie dzikie, straszne, gdzie noga goła, spod kołdry, yyy przeciągłe odzywa się jak z dżungli, i oczy Wisi zapłakane - krowie.
Miłość i lęk.
*
Szczęście moje, kiedy deszcz pada. Wygłaszam wtedy długie
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monologi; przed Heniem o tym jak szczęśliwie, "lekko", a zarazem
poważnie (w sensie: kulturalnie) jest żyć samemu w stanie obiecujęcej
młodości. Intelektualistka chłonie wali w nas seksem, intelektem,
lekkomyślnością, powagą kulturalną.
Obory, 4.X.
A p. M-ski to minister - minister w rządzie, o którym zapomniano i
którego nie wzywają - a sam jechać nie chce - bo raz że boi się wygłupić nie chce się narzucać - dwa, że boi się pchać w ogóle do środka, gdzie będą
- jak powiada "jatki" - nie wie czy zachować incognito, czy "dać się
poznać". Nie - "incognito" niemożliwe - przeciwnie, M-ski ma pretensje
jeśli się go nie poznaje - choć za każdym takim spotkaniem zastrzega się,
że mu zależy na incognito.
Teraz kwestia następująca: czy jest to minister aktualny, czy też
dymisjonowany? Otóż to niecałkiem jasne. Byłoby ciekawe np., gdyby to
był minister, który ustąpił pod zarzutem np. malwersacji 1172
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skompromitowany ... Jego podwójne stąd zachowanie ...
Przenieść to na dzisiejsze stosunki. Wybuch wojny, reżim zagrożony, a
ja w Zakopanem spotykam - właśnie, ale kogo: Staszewskiego czy
Kliszkę?
Kogoś kto jest: ważny i nieważny, zorientowany i ciemny jak tabaka w
rogu. Z centrum, ale odrzucony na najdalsze peryferie - potraktowany
przez reżim sanacyjny tak jak tylko mogą traktować swoich
funkcjonarjuszy totalne reżimy - ktoś, kto tam "w górze", naraził się, i
musiał wyjechać i czyj los zupełnie jest niepewny - nie wie nawet do jakich
świadczeń ma prawo, a do jakich nie - na co może liczyć, a do czego jest
zobowiązany. Stąd jego zupełna rozsypka w dzień kryzysu: zostać w
Zakopanem? nielojalność, tchórzostwo. Wracać do Warszawy? Po co?
Mogą, nie przyjąć a w dodatku niebezpiecznie. Uciekać odrazu gdzie na
wschód? Tchórzostwo, niebezpieczne. Na emigrację. W dodatku on
sytuację zna, on wie, czym to pachnie - ta cała wojna! Dzięki niemu ja
wiem więcej, niż ktokolwiek.
Symuluje więc chorobę - i to "psychiczną" - "bezwład" - i wali się na
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nas z całym ciężarem swoim, jakiego "nabył" przebywając w górnych
strefach - spadł z wysoka, więc bezwładnie - I my - Wisia, matka, ja stajemy wobec potwornego zadania, jakim jest transport tych żywych
zwłok - człowieka, który na dodatek wszedł sobie świetnie w rolę ...
Lekarz? Owszem, przyszedł (zakopiański lekarz, staruszek - inni już do
wojska poszli!), i nic nie powiedział - dał kropelki, proszeczki, które
minister sobie, łyknął, a łyknąwszy, wyłączył się z życia. Szofer wzięty do
wojska - Wisia prosi, aby który z nas poprowadził - Henio mnie - ale piłem
i samochód został zarekwirowany ... Więc: powiedzmy, żeśmy się
załadowali, ruszamy - spotykamy Marka - a tu stop. W Białym Dun. - czy
w Szaflarach - won z samochodu - teraz czekamy na pociąg ładujemy się Marek i my - Henio zgubił się - odjechał z żołnierzami - poborowy ciężarówką! Ja ich ładuję jedziemy nocą - bomby - pociąg skręca na
wschód - po dalekim obwodzie omija miasto, jedziemy na dalekie peryferie
- Wisia liże mnie po rękach, Mama klepie za mnie pacierze. Marek ufnie
we mnie wpatrzony - przyrzeka mi pomoc w ciężkich chwilach
nadchodzącej okupacji - ja znam dobrze niemiecki? - jakoś się ułoży ...
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Minister ryczy yyy... jak w dżungli.
I teraz jak to powiedzieć: że i ja wyruszyłem na front?
Obory, 5.X.
Znowu robi się coś głupiego. Nie wyjdę nigdy, jeśli będę się zajmował
tym idiotą - starym. Konflikt musi nastąpić między dwiema kobietami - po
co ci ta rodzina? Owszem rodzina - ale jako spotkanie, anegdota - niech się
nią Henio zajmuje. Ja zostaję z Ireną. Wciąga mnie ta Irena - gdy
tymczasem Henio - tam ... Minister - niech będzie minister, ale - w dziwnej
sytuacji - dobre o tyle, że mnie ten minister kusi - i Seweryn (ziemianin)
mnie kusi ... I o tyle ciekawi mnie Irena, o ile ziemianin nią się zajmuje ...
O tyle Wisia, o ile zajmuje się nią Henio. (mój ideał!) i jest córką ministra
...
Tam, między ziemianinem a Ireną coś psuje się - degrengolada flirtu? Z
dala zawsze wygląda katastroficznie - a ja naturalnie - nie wiem, że to z
mojego powodu - mnie interesuje Henio, co Henio robi. Otóż Henio zajął
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się Wisią, gdy się tylko dowiedział kto to jest (tylko opinia Marka nie
powinna być tak pesymistyczna) ... Bywa tam, gdzieś jeżdżą etc. Ja z Ireną
- przeciw ziemianinowi - w układzie jakby drugorzędnym - nudzę się i
męczę, przeżywając nieustannie upokorzenia i perypetie. Irena - dziwna.
Marnieje mi w rękach. Henio mi proponuje wyjazd do Morskiego Oka - z
Irką - ja odmawiam go od wzięcia Ireny ... Ja wstydzę się jej! Morskie Oko
zbliżenie - z tym, że ja naprawdę Wisią brzydziłem się, a Ireny pożądałem,
ale umiałem wzbudzić w sobie fałszywe pożądanie, zabić prawdziwe, byle
tylko być tam, a nie tu ... Wiadomość o wojnie. Nagła zmiana w domu Mskich - M-ski oklapł momentalnie. Zwleka z wyjazdem z Morskiego lekceważy, pokpiwa, próbuje innych uspokoić ... Niepewnie. Wracamy. W
Zakopanem mobilizacja. Henio musi jechać - pożegnanie - ale marne Irena zostaje - chora! - Marek, bo mu się nie śpieszy, ja - M-ski nie chce
wyjechać - waha się - wszyscy chodzą oglądać jego samochód stojący
przed pensjonatem. On mnie w końcu zaprasza i zwierza mi się ze swojej
sytuacji. Ja rzucam się z głową w organizację jego wyjazdu ... Tu następują
znane przygody, w czasie których wszyscy mi się kolejno rozsypują - a
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najciekawszym przemianom ulega Wisia ...
*
Na miły bóg: nie ustawać w pisaniu i nie zastanawiać się. Przepisując,
nie poprawiać. Można coś dopisać, ale nie wolno skracać, ani zmieniać.
Zmian należy dokonywać na tekście już przepisanym - poczem znowu
przepisać. Nie zrażać się głupstwami. Pisać głupstwa - w następnej wersji
wyrzuci się je, kiedy nic nie będą znaczyły - ale nie wyrzucać ich z góry
ponieważ nigdy nie wiadomo, co które z nich niesie. Mieć odwagę
napisania głupstwa.
Ale głupstwa, prawdziwego! Żadna to sztuka napisać głupstwo
wdzięczne, śmieszne, zabawne, oryginalne. Trzeba pisać głupstwa
orginalne, rozpaczliwe, banalne, szare, nudne - i poprzez te głupstwa
docierać dopiero do sedna rzeczy, o którym już wiemy, że moim ludzkim
sekretem, bo przede mną samym pozostaje w najgłębszym ukryciu - na
dnie studni. To odkryje się przypadkiem. Pisanie to nic innego, jak
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prowokowanie przypadków; dlatego jest czynnością magiczną - podobną
do gry hazardowej.
Obory, 6/X.
Ja - śladem Gombrowicza - reformuję prozę narracyjną, starając się,
odebrać jej domenę faktu, a utworzyć domenę myśli; staram się ją odebrać
historii, a oddać (zwrócić filozofii). W tym celu należy atakować te tematy,
które najsilniej są związane z historią, a opowiadać je od niespodziewanej
całkiem strony.
*
Groteskowy początek - zerwanie.
Wędrówka po Zakopanem.
Stary pensjonat.
Goście.
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Rodzina niosąca nieszczęście.
Odwrócenie mojego planu życiowego.
Dlaczego?
Idę ku nieszczęściu.
Nieszczęście jest poważne. (wojna).
Przeciwwaga mojej lekkości.
Ale za tą powagą moralną (rodzina Wisi) kryje się inna powaga głębsza, bardziej tajemnicza - powaga owej bodaj niczyjej, samotnej. (dop.
- Czy też - na odwrót - powaga matki?). Wszystkie miłości były do kogoś
poza kobietą - do hr ... do pre, do dr. ... do sytuacji, do formy jakiejś nawet nie do pieniędzy - to były jakieś powinności spełniane względem
sytuacji, tła - tak jak ta ostatnia (dop. - A gdyby teraz to była miłość wprost do matki? Do jej nieszczęścia?) - wynikła z tła (nastrojowego),
konieczności (wciągania mnie - litość, szlachetność, Bóg wie co. I to
wydaje się poważne ale nie jest poważne, moralne, ale nie jest moralne,
piękne, ale nie jest moralne ... To samo z literaturą - moje kłopoty z
pisaniem - nie chcę już moralizować, nie mogę, nie potrafię, chcę czegoś ...
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poważniejszego, co jest większym ryzykiem - lecz, jakim?
Wojna wybuchająca, ostateczność, próba nadchodząca, zdaje się być
figurą owej powagi, owego ryzyka. Henio, który mi towarzyszył przez cały
czas mojego osobliwego romansu ze zwariowaną rodziną, odstąpił mnie,
gdy i z nią zerwałem. Idzie na tę wojnę franc...j a zostaję, i ona zostaje ... ja
z moim milczeniem zaciekłym ... (dop. - Henio - Czy Henio rzeczywiście
wyjechał?).
*
On był ułanem - przybył pod okienko, odegrali miłość dworkową - ułan
pojechał, wpadł w niewolę rosyjską ... Pisywał stamtąd. Ale tu życie biegło
naprzód - i te listy były coraz większym kłopotem - dla niego tam, to była
poezja, tu stawały się no, groteską ... W listach się oświadczał, przysięgał ona go pytała czy chce - on na to - przecież mu nie wypadało - że chce, i
tak zjawił się - o parę lat starszy, I ona starsza, obcy sobie ... Uciążliwi dla
siebie, panna brzydka ... On bez pieniędzy, bez nauk. Pobrali się z
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przymusu i żyją - inwalidzi wojenni. - Wszystko z kłamstwa, pierwotne
kłamstwo, grzech pierworodny ... pan nie ma pojęcia jakie to ma skutki opowiadał (styl dla jego opowieści wynaleźć - trochę sztuczny,
pretensjonalny - trochę jakby opowiadał film...) Ale on nie może
szczegółów opowiadać ...
Destrukcja - matka dąży do wszystkiego, co ją łączy z mężem. Niszczy
swoją urodę - ubiera się dziwacznie, oszpeca; niszczy swój majątek rozdaje pieniądze, kupuje bezsensowne rzeczy, wyrzuca, niszczy ...
Nareszcie gnębi. Gnębi - ale nie dlatego, że jest zła, nie dlatego, że gnębić
lubi, ani dlatego, że jest nieczuła - przeciwnie, robi to wszystko i przeciw
sobie samej - jakby samej sobie chciała dowieść jak jest podła, jakby męża
i dzieci chciała sprowokować do tego, żeby ją - nie wiem - zabili, wygnali,
zamknęli - i to by ją przekonało, że jej istotnie nikt nie kochał - a skoro jej
nikt nie kochał i ona do miłości nie była obowiązana. Cała ta
skomplikowana gra służyła tylko do usprawiedliwienia swego braku
miłości ...
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Obory, 8.X.
Wczoraj koń - dotknął mnie najpierw włosami, którymi nos jego
porasta, obwąchał - potem polizał i chwycił rękę wargami. Jakież to
seksualne zwierzę! Rozumiem, że mężczyzna dawniej pieścił konia jak
kobietę, i kobietę jak konia ... Nb. A.T. ze swoją miłością do konia oczywiście to jest infantylizm.
Głupia myśl!
*
W sprawie powieści.
Żywe torpedy. To dla zaostrzenia atmosfery - on czuje się
zaniepokojony i zaostrza kontrolę nad swoim kabotyństwem. Widzi
mianowicie, że kabotyństwo może zaprowadzić daleko. Myślę zresztą, że z
prasy powinno go dochodzić więcej objawów kabotyństwa, i że to - razem
z nadciągającą katastrofą - powinno wzmagać jego grę, jego napięcie. On
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musi wiedzieć, że w tej jego grze chodzi o coś nieskończenie błahego
(stosunkowo - na planie faktów), a coś nieskończenie ważnego (w skali
bezwzględnej, na planie znaczeń).
Narazie jest ubawiony możliwą reakcją Henia - i z ulgą przyjmuje
wiadomość, że wyjechał - razem z walizką. Henio go wziął za idiotę i
przestaje żałować - ale zarazem oddawszy niejako Heniowi gorszą
gatunkową część swej przygody, żartuje z jej częścią poważniejszą
zmuszony do jej poważnego potraktowania. Żywe torpedy i wyjazd Henia to jakby podniesienie poziomu wody. A. idzie kupować nowe rzeczy z
poczuciem takim, jakby stroił się na nowo do czegoś nieprzewidzianego ...
Wspominając swe wesołe garniturki kupuje teraz poważne, niemodne ...
mając także na myśli normalną suknię Panny - ale co to - niespodzianka kupuje także turystyczne portki, sweter ... I z tak heterokeityczną garderobą
w walizce wraca do hotelu, żałując pierwszego dnia, który już nie przebiegł
wedle planu. Spóźnia się na obiad i zastaje scenę. Panna z płaczem
wybiega z jadalni ... Przy stole toczy się banalna rozmowa. Garbuska
zabawia wszystkich horoskopami. Po obiedzie prosi o wyjaśnienia - nie 1183
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matka szepnęła coś ojcu, ojciec córce - ta zerwała się natychmiast i
wyleciała ... Adaś żarł. Etc.
Następne dni już wedle planu. Przejaździki Bóg wie co, nastrój
pogodny, owszem. Chociaż strach ... Jakiś strach, wtedy do tej całej mojej
gry (wciąż mi się wydaje, że [...] koniem) dołącza się coś ... moralnego jakaś poczciwość ... Może pod Księdza, który tę panienkę biedną
emabluje? Może przeciw dzikiemu egoizmowi Rudej?
*
Naturalnie: ksiądz to wszystko pcha w moralność - a jednocześnie z
Rudą w niemoralność. [...] to pcha w rewolucyjność i reakcyjność.
Nieprzyzwoitość pan z konkubiną.
*
W końcu ją poznałem, Potraktowała mnie tak okropnie, że mnie
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ostatecznie wpędziła w dobroć, szlachetność, wzniosłość staroświeckość sny o niej okropne - gołe pożądanie - gołe zajęcie nią tylko - naprzeciw
ubranem, ukostiumowanem zainteresowanie Rodziną i Panną.
Sceny coraz dziwniejsze ... Strach, strach ..., unikanie rozmów ...
gwałtowne uniki. Co jej właściwie jest? Co tym domem rządzi? Kochanie
panny (bo na tym w końcu polega moja rola) staje się dla mnie
dociekaniem tajemnicy - i dla mnie wyjście z mojej intymności kończy się
wchodzeniem w ich intymność - przełażenia z lochu do lochu - a ja wciąż
nie wiem, nie wiem, i to mnie denerwuje, wciąga, wywiera jakiś nacisk na
mnie - w końcu oświadczam się z tego zdenerwowania, żeby to przeniknąć
... Ale oświadczając się, nie wiem, czy robię to, aby zdobyć coś nowego,
czy aby przebić się niejako z powrotem do siebie ... Czuję, że gdy ja jej się
oświadczę, ona dopiero powie mi dlaczego płakała - a gdy mi powie - styl
ich wspaniały - albo spotężnieje, albo trzaśnie, rozsypie się.
*
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Walizka. Co może zrobić? Wysłać telegram do IKC o zaliczkę. Kupić
co potrzeba - zostać z tą małą kwotą, którą wydatkować efektownie na
początek - potem brak pieniędzy zmusza go też do energicznych kroków przyspiesza swoje oświadczyny także dlatego, że go już nie stać na dalsze
konkury. A sytuacja pędzi naprzód.
*
Cóż M-ski może mu powiedzieć? Niewiele. Parę słów ... zaciąć się,
zmieszać ... potem dopytuje się o sytuację i daje mu do zrozumienia, że w
jego położeniu wojna jest katastrofą niewyobrażalną. Poczyna coś mówić o
niezmiernej wrażliwości żony, o jej nieprzystosowaniu do życia, o jej
słabym wyczuciu realności ... A gdyby mnie do wojska wzięto, gdyby
musiała sama gospodarować ... Pewne urazy, właśnie poznali się dzięki
wojnie, ale też wojna ich rozdzieliła ... Rozsiadł się wygodniej i
opowiedział, jak to w listach odbyło się to wszystko ... więc zafałszowane
... Coś przyznał się jakby musiał to robić - że trafił na kryzys psychiczny
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spowodowany wojną, że jakiś węzeł wzajemnych zależności ...
Zeszliśmy na obiad. Ksiądz zdenerwowany - jest zupełnie pewien, że
trzeba wyjechać ... Łysy. Znów Rudej nie ma ... Garbuska stawia kabałę (?)
Awantura Łysego z panią M-ską, która wydaje się zupełnie inna podniecona - agresywna ...
Na koniec krótka rozmowa z maitre'm - pieniądze nie nadeszły wejście Rudej ... Krótka rozmowa.
Obory, 9.X.
Matka mnie prowadziła na defiladę. Ale za późno - defilada już
kończyła się - ja o tym doskonale wiedziałem - udawałem, że o tym nie
wiem, bojąc się, że możemy wcale nie pójść, nie zobaczyć ani kawałeczka!
Matka mówiła: jeszcze zdążymy - a ja milczałem łykając łzy - lepiej od
matki wiedziałem o której jest defilada i kiedy się kończy.
*
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Baudelaire - Barbey d'Aurevilly - Poe
Gombrowicz
Stendhal - Floubert - Balzac
Grass - Goethe
Celine
Genet
Joyce
Mann
Cervantes
Calderon
Słowacki
Rabalair
Montaigne?
Schopenchauer
Nietzche
Sartre
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Chesterton (?) - Eliot
*
Konne harce - Rytm kłusa - chwila doskonałego zadowolenia, że to
idzie pode mną. Oczywiście, w Końskim posłuszeństwie dopatruję się
lekkiej ironii wobec mnie - udania. Udaje, że biegnie, sk ... udaje że mnie
słucha ... Jak by na potwierdzenie tego koń mój stawał co chwilę i zaczynał
rwać chwasty.
Warszawa, 12/X.
Niedziela. Rano - uśpiony dworzec kolejowy. Jazda do Wilgi piłowanie łańcucha i kłódki - w dzikim pośpiechu, żeby mnie Jaworski nie
zobaczył - w pośpiechu, chyłkiem, w drżeniu włamywałem się na własną
parcelę! Chyba nie nadaję się na posiadacza.
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*
Czarodziejska góra. Staranniej - jak Mann - budować postaci, wątki
wymieszać bardziej niż Gombrowicz. Sprawiedliwość ludziom i rzeczom,
utrafić więc w ton pośredni między drwiną a powagą.
*
Artykuł o Gombrowiczu:
Ferdydurke już jest od dawna w polskiej świadomości. Nikt już chyba
nie ma trudności w jej przyswojeniu. Resume - o co chodzi - aby
rozszerzyć zakres problematyki - poza formą, - powiedzieć nie tylko o
człowieku z zewnątrz kształtowanym, ale kształtującym, czynnym.
Czytelnik polski nie ma chyba też trudności z przyjęciem
Transatlantyku - gdy się zatrzyma na sprawie polskiej, na swej rejowskiej
stylizacji, na scenach symbolicznych takich jak pożegnanie starca, czy
kupa emigrantów zczepionych ostrogami. Ale - puto? Jak rozumieć wziąć
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puto ... Można w ogóle nie rozumieć - wziąć za taką sobie anegdotę
szyderczą - odnieść do Polski. Ale tak nie jest: W Transatlantyku pojawia
się bowiem po raz pierwszy, dialektyka młodość-starość, pod zupełnie
innym ustawiona kątem niż w Ferdydurke ... ale jeszcze nie dość
wyjaśniona, nie dość czysta. W pełni ujawni się dopiero w Pornografii.
Streszczenie "Pornografii". Okupacja, elementy okupacji - osobliwość,
z jaką Gombrowicz ją traktuje - nie popełnia błędów - dialogi przytoczone
są z bezbłędną intuicją - podejrzewam, że są dosłownymi cytatami z listów,
jakie może dochodziły do niego od rodziny okrężną drogą.
Bardziej ktoś doświadczony nazwie "akcję" opisaną w drugiej części
powieści. Pewnie, że jest to bzdura, aczkolwiek pewne jej elementy są
trafnie pochwycone - mianowicie to powierzenie ważnej sprawy - wyroku amatorom! Pierdołom! "Jesteśmy armią rezerwistów" ... Tak, w konspiracji
występowały takie groteskowe momenty - wojny domowej, zuchowskiej ...
a nade wszystko to zwalanie odpowiedzialności na młodzież, na
szczeniaków - otóż tak to stare pierdoły powierzają wykonanie wyroku
Karolowi. Gdyby kto chciał, mógłby z tego skrótu wysnuć ładny kawał
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moralistyki politycznej, która wcale nie była by taka nie na miejscu.
Gombrowicz był bardzo przenikliwym diagnostą, politycznym - a nade
wszystko znał środowisko ziemiańskie, z którego wyszedł ... Na odległość
wyczuł paradoksalne napięcie, między dziwnością, potwornością
okupacyjną - a niezmiennym trwaniem dworu z jego rytuałem ... Msza,
przejazd do Rudy ... ceremonie - wspomnienia z Goszczy ...
Czepiam się tej "okupacji" - nie dam się odpędzić żadnym tam, nie o to
chodzi ... Panowie, zawsze o to chodzi" - to konkret dyktuje pisarzowi
problematykę i rozwiązanie. Ten konkret tu to: stary świat w nowej
sytuacji - i brak rozeznania. Zwróćmy uwagę, że okupacja - jest to kryzys,
próg historyczny, przez który ta arka polskiego dworu ma przepłynąć - albo
się rozbije, albo nie ... Dwaj przybysze z miasta naturalnie wiedzą o tym
znacznie więcej - przyczym najwięcej wie oczywiście Fryderyk.
Jest to chyba Żyd. Więc ktoś najbardziej zagrożony -doświadczony, a
nadto ekstremista ... Ktoś kto ten cały dwór zamierza doprowadzić do
eksplozji. W jaki sposób? Przychodzi do głowy masa rozwiązań
tradycyjnych ... Choćby dyskusja - otóż jest dyskusja - normalnie mógłby
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ją stoczyć z proboszczem (przypuszczam, że gdyby podobną powieść
napisał np. Prus - Fryderyk byłby postacią tajemniczą, nietuzinkową i że to
byłby despota ...). Ale nie - Fryderyk bulwersuje dwór przez to, że zbliża
Karola do Heni! Chce, żeby się Karol przespał z Henią. Co to da? O co tu
chodzi? Przypuszcza, że czytelnik polski nie przyzwyczajony do takich
zagadek, będzie się denerwował. Dlaczego ona z nim, skoro nie chce i td.
Otóż. G. osiągnął w końcu to, że obojętność H. dla K. jest czymś okropnie
denerwującym. Mańka chce z adwokatem, Karol chce z p. Marią. Oboje
chcą ze starszymi, a nie chcą ze sobą. No to co? Nic, ale denerwuje. Jest
niemoralne i każdy, by chciał, żeby jednak oni razem. Nie to jest ważne lecz sposób, w jaki ta sprawa (główna przecież) została sprzężona z tłem ze środowiskiem - z momentem historycznym - inaczej mówiąc sposób jej
wkomponowania w materią epicką.
Zwróćmy uwagę na sposoby jakimi Fryderyk próbuje osiągnąć swój
cel. Klasyczny sposób: intryga jakaś ... Liczyć na wywołanie np. zazdrości
etc. Nie, to tego nie ma. Fryderyk próbuje rzeczy owej dokonać
czynnościami quasi - rytualnymi (glista, nogawka), które przechodzą w
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sztukę, stają się quasi-sztuką. Otóż te czynności rytualne (których
zapowiedzią jest nb. msza! - rytuał pusty, - t.zn. te czynności są pełne;
tamte puste) są dopiero wstępem do właściwych rytuałów - krwawych.
(Por. msza, która składa się z części jakby "białej" i "czerwonej" krwawej...). Rytuał chodzenia: Fryderyk z Witoldem prowadzą uroczyście
Heńkę do Karola; potem cały orszak uroczyście oprowadza Fryderyka i
Amelię. Od Amelii rozpoczyna się też seria morderstw - Poprzedza ją
jednak scena "Zwarcia" miłosnego jakie następuje między Amelią a
Fryderykiem.
Obory, 10/10.
Po obiedzie rozmowa z Parandowskimi, Wychwalali Jarosława, że tyle
pisze. Ja: - wcale nie tak dużo ... Potem: - Tyle wie ... Ja: - pamięta ceny,
stacje końcowe, nazwy potraw, koligacje ... Oni: - Jules Romains miał
kartotekę ... Ja: - A po co? Trzeba się pomęczyć nad strukturą powieści, a
nie nad szczegółami, które przychodzą same, albo się je wymyśla.
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*
Potem o Gombrowiczu.
Oni: - Pan ceni G. ...
Ja: - Wielki, wspaniały etc.
Oni: - E, my nie ...
Ja: - A co państwo czytali ostatnio ...
Oni: - Wachająco - Poza Ferdydurke kiedyś ... to właściwie ... nic.
*
Trans - Atlantyk - a to sprawa jest "wybijania się" - wybitności przebijania się przez głupstwo, przez świństwo, przez wszystkie kręgi
poniżenia do wybitności do wielkości - str. 107/108.
*
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Dziś rano po przyjeździe rozmowa z p. Nowińską, której syn
(trzydzieści parę lat) z okna wypadł, czy został wyrzucony. Tak tego
słuchałem, a myślałem: przecież ja nic nie rozumiem, i gdy mówię, że
współczuję, to kłamię.
14.X.
Nie ma mowy: muszę napisać nowelę historyczną (150 str.) o
Maurycym Mochnackim, jak się mianowicie miota między Lubeckim,
Chłopickim, Lelewelem ... Mochnacki między 1 grudnia a 5 grudnia 1830
roku - początek to przeprowadzenie rządu do Banku - Koniec: wymarsz
Mochnackiego z wojskiem. Punkt kulminacyjny: powrót wojsk do W-wy.
Obory, 15.X.
Rozważania o stałych miernikach wartości, o stałości sytuacji
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politycznej opartej na niestałości cen.
Liście lecą - złote.
Warszawa, 24.X.
Jakiś dziwny pomysł, jakby na sztukę ...
Dwóch mężczyzn przemierza scenę. Raz jeden w jedną stronę - drugi w
drugą stronę. Początkowo nie zwracają na siebie uwagi - przy którymś
spotkaniu - spojrzenie ... wahanie.
I - Pan czegoś szuka?
II - Nie ... nie ...
Dalej chodzą. Szybko, męcząco. W końcu jeden z nich przysiada na
ławce, zmęczony i drugi, na tej samej ławce ... Obmacują się spojrzeniami
...
Wpada dziewczyna siada między nimi, błaga, żeby do niej mówić ...
Facet za nią robi awanturę ... wywleka ją ... wygraża ...
Dwaj zostają - jest im głupio, nieprzyjemnie ... uśmiechają się ...
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rozmowa ... coraz bliższa - zwierzenia, okazja ... rozgadują się - są
jednakowi, mają to samo życie - życie panów w średnim wieku ...
Rozmowę ich ilustruje chór, przebiegają plac za nimi ... Tylko aluzje
padają ... wojna ... sport ... kobiety ... dzieci ... młodzież. Rozstają się
przyjaciółmi - wzruszenie ... z boku wjeżdża mieszkanie jednego z nich,
rodzina przy stole. On zasiada ... ale jest innym człowiekiem ... Zwrócenie
ale - obojętne do spotkania (chór w tle się pojawia) - ma sobowtóra - nie
jest sam! Doprowadza do awantury, zerwanie - rodzina odjeżdża z płaczem
albo wynosi się, zabierając meble - on sam, monolog - gdzie jakoś - na
nowe życie - zjawia się przy nim dziewczyna ta, która ich połączyła ...
Błaga go o opiekę ... on próbuje ją wybadać czy tamtego nie widziała ...
Ona kłamie że widziała ... Wchodzi amant - bójka - On - bronią podaną
przez dziewczynę zamordował -przypadkowo amanta - związany z nią
ucieka.
Na ławce siada sobowtór raczej policjant, który szuka mordercy. ...
Czeka ... Patrzy na zegarek ... Czeka. Wyciąga gazetę, czyta w niej opis
bójki - morderstwa w parku - potrząsa głową - że też człowiek w tym
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świecie ... nie może się jakoś, pani. ... Ziewa, ziewa ...
- Nie przyjdzie, czas na kolację ... Z lewej strony wjeżdża ta sama
rodzina ... on siada, siorbie zupę ... zasypia przy stole ...
Rodzina - Cii - nie budźmy taty!
28/X.
- Nie budźmy taty.
Córka dotyka ręką jego czoła.
- Mamo! Ależ ... on ...
Żona, dotyka.
- Tak!
Syn ... po ...
- Nie żyje ... Co mu się stało?
29/X.
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Szybciej, Szybciej.
*
Klasa.
nierówny poziom
przyjęcia : najgorsze : 4 - 3
kilka wypadk. 3 - 3
przysłani przez Kuratorium: Słabsi - 3 - 3
Zimowisko: Poronin (?) 800.- - 14 dni ok. 10 os.
Bieszczady Solina 500.- - ok. 60 os.
Sprzęt, instruktorzy, podania, do 15.XI.
Pani Kotówna - 2a.
p. Olszewska - w pok. naucz.
prof. Gojć - 2c - sport.
p. Lewandowski - Ib.
p. Nowicki - IIId.
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p. Bagłejowski - chemia w pokoju.
31.X.
Nie wolno dopuścić, aby dzienniczek ten wysychał nietykany.
Piszę już ręcznie powieść moją, o której Jankowi w liście napisałem, że
będzie "awansem towarzyskim". Odpowiedział z przerażeniem.
Po wczorajszych szaleństwach - deszcz raz po raz spadał, czasem
chmury z nim zajeżdżały jedna po drugiej na niebo - dziś spokojnie i
wichru takiego nie ma; wczoraj w Międzylesiu; przewody elektryczne
spadły na las i drzewa od nich zaraz stanęły w płomieniach.
Odprowadziłem And. aż do ruin zamku, a potem spacerowałem między
czerwonymi budynkami po-szpitalnymi. Gajewski przyszedł ze swoim
dogiem.W domu sen mnie zmorzył przy biurku, nie wiem nawet co śniłem.
W uszach tłucze mi się dziś od rana zasłyszana przedwczoraj w tv.
melodia, na którą Warska śpiewała wiersz Norwida "Nad Capuletich i
Monteccich domem ... "Puściłem nawet płytę z Requiem Brahmsa, żeby tę
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melodię w sobie zagłuszyć - na nic. A Requiem - ta jego część
najulubieńsza dotąd ("Bo żywot nasz jak żywot traw ...") wydała mi się
nudną kantyczką.
1.XI.
Święto. Deszcz pada z przerwami. Moi kłócą się. Płakać mi się chce.
Uciekać. Nie będę płakał, nie ucieknę. Ania na górze bębni na fortepianie,
w kółko to samo. Krzyczeć mi się chce. Potępienie. Tak właśnie
odbierzemy karę za grzech fałszywego wyboru, miłości skłamanej, za "tak"
wymuszone, za sprzeniewierzenie się wolności. W kuchni brzęczy
naczynie, nienawidzę. Siądę do obiadu, którego nienawidzę, z uśmiechem
miłości. Kłamstwo jest świętością. Świętość jest grzechem śmiertelnym
przeciw sobie. Boże ludzi wolnych, kiedy objawisz się? Kiedy zejdziesz,
do nich, jak zeszedłeś dla niewolników, kiedy powiesz: błogosławieni
dumni, albowiem ich jest królestwo niebieskie?
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2.Xi.
Niedziela. Zaduszki. Na cmentarz nie jedziemy, ani do kościoła nie
idziemy. Jakoś nam się nie chce. Nie mówimy o tym, udajemy, że nie
pamiętamy. Do Wilgi też nie jedziemy. Też nie mówimy. Rano unikaliśmy
nawet rozmowy o pogodzie, bo łatwo od wiatru, deszczu przejść do lasu, a
las - to parcela, Jaworski, pieniądze. Hi, hi. Piszę. Wiatr wieje. Deszcz.
Ciemno. Nie cierpię takich pogód. Umrę pewnie w taki dzień, albo pogrzeb
będę miał w taką właśnie pogodę. Najgorsza ona dla mnie jest do
zniesienia tu, w Warszawie, bo gdy natura jest tak ze wszelkich powabów
odarta, architektura nas nie pociesza. Wszystko jest wstrętne.
Wczoraj "Marzenia kobiet" Bergamanna w tv (u Zelników). Starszy
pan, który młodą dziewczynę zaprasza - ale chwieje się, zawrót głowy ma
... Tak. Ból mnie przeszył naraz, ból okropny; "Pan Kijowski nie jest w
formie." Dlaczego tak plugawie to powiedziałem, jeśli już powiedzieć
musiałem? Dlaczego dwa razy to powiedziałem tak samo plugawie?
Dlaczego ona mnie jeszcze potem kochała? Dlaczego potem powiedziała
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mi: "Nikt nigdy nie będzie cię kochał tak jak ja? " Całe moje życie jest w
tym - przez to zorientowane. Coraz mocniej to czuję. 18 lat!
3.XI.
Gdyby złożyć tomik opowiadań:
Fala - ok 15 str.
Biała kareta - 15 str.
Wagon syp. - 8 str.
Okr. droga - 20 str.
Fanfara - 5 str.
Robota - 10 str.
[...] [...] - 10 str.
= 83 str.
5.XI.
1204

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Głupia kłótnia z K. - to niewiarygodne ile złości i głupstwa nagromadza
się w takim spokojnym życiu jak nasze, i jak błahego wystarcza powodu,
aby ładunek taki eksplodował. Po wyjściu K. znów naturalnie pobiegłem
myślą do cichego, samotnego pokoiku, gdzieś pod Warszawą - akurat - dziś
w Życiu Warszawy przeczytałem ogłoszenie obiecujące taki, pokoik "panu
kulturalnemu" w Aninie ... Potem słuchałem 2 koncertu brandenburskiego.
Pisanie nie szło. Zadzwoniłem o pieniądze. Nie ma. Ani z Twórczości, ani
z Teatru. Ledwo to przeżyłem, uspokojony obietnicą kasjerki, że za parę
dni ... w najgorszym razie za tydzień, zadzwonił Andrzej Wróblewski
"stała się rzecz ... która pana artykułu" o Gombrowiczu nie przekreśla, ale
... odwleka ... na polecenie władz wyższych ... "O co chodzi? Podobno - jak
mówił R. w redakcji u nas - sporo teatrów wystąpiło z nazwiskami i
inscenizację Gombrowicza. Władze "chcą" go przywrócić, ale bez hałasu,
bez pompy. Ogłoszenie artykułu w Teatrze stworzyłoby atmosferę zbyt
przychylna, zbyt entuzjastyczną ... Więc: lepiej poczekać.
Naturalnie; a pozatem lepiej, żeby tymczasem taki artykuł napisał np.
Witold Filler.
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*
A gdyby tak - dla śmiechu - spisać mój własny system filozoficzny!
Jestem pewien, że go mam, lub miałem - miałem chyba - tak! - między 18 20 rokiem życia, to jest zanim zacząłem zajmować się literaturą zawodowo
i zanim sobie mózg zagwoździłem marksizmem - od którego potem
musiałem wycofywać się w antymarksizm, i zalazłem aż do katolicyzmu,
czy raczej do wspomnień po katolicyzmie.
Jakże więc wyglądał mój ówczesny system?
Jego punktem wyjścia była moja sytuacja domowa. Zdaje się, że bez jej
opisania nie mogę w ogóle nic ruszyć, (ani w twórczości, ani w
myśleniu...).
Moja matka była narkomanką. Ale - jak mówili lekarze, i jak my
wszyscy - ojciec, brat, ja - mówiliśmy, była narkomanką niepoważną, to
znaczy narkotyzowała się niewinnymi proszkami nasennymi, które w
masie, w sumie dawały straszne skutki. Zażywała przez 17 lat codziennie
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od 10-20 pastylek Bromuralu albo Phenodormu czy Gardenalu (ten ostatni
był najsilniejszy i szybko od niego odstąpiła). Najbardziej "Szedł"
Bromural i Phenodorm. Jeżeli utrzymywała się w normie, tj. ok. 5 pastylek
dziennie, życie nasze wyglądało mniejwięcej normalnie; gdy natomiast
normę tę przekroczyła, stawaliśmy wszyscy przed takimi problemami,
jakie ma rodzina pijaka. Matka stała chwiejnie, zataczając się zwracała
uwagę przechodniów, którzy naśmiewali się z niej, że jest pijana, lub
pokrzykiwali na nią - ona odpowiadała głupkowatymi żartami, albo
pomstowaniem ... Odkrywała przy tym skrajności swej natury, czyli
infantylizm, bowiem jej żarty były płaskie na sposób szkolny, pensjonarski,
oraz skłonność do przesady, patosu, sztuczności: wygłaszała mianowicie
wielkie kazania w kościelnym stylu - a trzeba pamiętać, że była też nielada
dewotką.
Jeżeli zaprószyła sobie głowę w domu, staraliśmy się jej po prostu nie
wypuszczać. Nie protestowała nawet zbytnio, jeśli tylko miała zapas
środków. Budziła się, pokrzyczała, popłakała, zjadła coś, coś wylała,
dokuczyła tu komu, potem brała następną porcją, i zasypiała. Czasem z tym
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zasypianiem były kłopoty - środki przestawały działać, a matka, nie mogąc
zasnąć urządzała albo normalne pijackie burdy z tłuczeniem naczyń,
biciem, pluciem, albo dziecinne kaprysy, z popłakiwaniem, piskiem ...
Załatwiała się pod siebie, albo gdzieś na podłodze, albo wylewała
zawartość nocnika gdziekolwiek, np. na, na ojca - z najwyższym
upodobaniem. Sceny takie często rozgrywały się w środku nocy - wtedy,
gdy się zbudziła! Chwytał ją wtedy czasem wilczy głód - żądała jedzenia, i
to czegoś akurat, czego w domu nie było - ogórek, jajka, czarną kawę i
dalej, dopiero na ten temat nudzić i szaleć, i szantażować.
7.XI.
A gdyby "przyjaciół" Keta, Janka, Ludwika, Olgierda - odrazu
wprowadzić jako gości pensjonatowych? Ket jest np. prawnikiem MSZ-u,
Janek oczywiście profesorem, ale w liceum, Ludwik dyrektorem
administracyjnym awangardowego kabaretu, Olgierd ...
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*
Wszystkie te awantury zaostrzały się jeszcze, gdy matce brakło
środków - a my nie chcieliśmy jej do miasta puścić, ani przynieść jej z
apteki żadnych pastylek.
Raz nawet postanowiła wyjść z domu w nocy - a było to podczas
okupacji - gdy jej ojciec nie wypuścił - rozebrała się do naga, wyrzuciła
zawartość szybko na podłogę, deptała to wszystko - puder unosił się w
powietrzu - i krzyczała (nie wiem skąd jej taki młodopolski okrzyk
przyszedł do głowy): - Idę na gody! Mieszkaliśmy wtedy w jednym pokoju
(przy Ariańskiej) i cała scena odbywała się w mojej obecności. Przeżyłem
zresztą podobnych mnóstwo - od grudnia 1936 roku, kiedy to po raz
pierwszy zobaczyłem matkę zamroczoną do jej śmierci w 1952 roku.
Bywały zresztą okresy względnego spokoju - np. w pierwszych miesiącach
wojny, kiedy wydarzenia widać korzystnie jakoś na nią wpłynęły, a także
w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny. Kto wie, czy nie stąd
moje zamiłowanie do większych wydarzeń. Najgorsze czasy zaczęły się dla
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mnie w roku 1946. Ojciec odwiózł matkę wtedy na kurację do szpitala
psychiatrycznego w Kobierzynie. Tam - pod wpływem elektrowstrząsów wystąpiły pierwsze zaburzenia mózgowe, które powtarzały się kilkoma
nawrotami. Pozatem matka nabrała nowych kompleksów i nowych
przyzwyczajeń; stała się oczywiście, jeszcze bardziej nieszczęśliwa a
zarazem bardziej agresywna. Wpadła na koniec w manię samobójczą.
Zamachy samobójstwa zdarzały się już wcześniej. W czasie okupacji
próbowała sobie raz podciąć żyły brzytwą, piła raz jodynę, raz weszła do
Wisły wieczorem (w listopadzie!), skąd ją podobno - jak sama opowiadała
- wyciągnął niemiecki wartownik pilnujący mostu. Wszystko to było dość
niepoważne. W 1946 roku we wrześniu chciała się rzucić do Rudawy - ale
ojciec, który ją śledził, znalazł się w pobliżu ... Skończyło się na
szantażowaniu ... Ojciec wezwał mnie telefonicznie na pomoc i potem
wieźliśmy ją tramwajem, dorożką ... w piękny, słoneczny dzień
wrześniowy do domu. Na basenie muzyka grała, tramwaj pełen był
wracającej z kąpieli młodzieży. Matka drżała, budziła się, mamrotała
obelgi - włosy rozsypywały się jej spod kapelusza.
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Po powrocie z Kobierzyna zamachy samobójcze stały się prawie
codziennym rytuałem. Wiązała sobie nogi chustami, bandażami,
szmatkami otwierała okno i kładła się na parapecie. Bała się zeskoczyć - a
pozatem nie chciała zasłużyć na potępienie wieczne: chciała spaść
mimowoli. Kilka razy udało się jej zesunąć na samym skraju parapetu.
Robiła to zresztą tylko wtedy, gdy ktoś z nas był w domu. Ponieważ drzwi
do sypialni miała zawsze zamknięte na zamek, trzeba było co jakiś czas
wychylać się z sąsiedniego okna i patrzeć, czy nic nie leży. Co do mnie
robiłem to zupełnie machinalnie. Słyszałem zresztą charakterystyczny
szurgot odsuwanej toaletki, która stała przed oknem, zagradzając do niej
drogę - wstawałem wtedy bez pośpiechu przechodziłem przez jadalnię
rozpędzałem się, uderzałem ramionami w drzwi tak, aby haczyk odskoczył
- zdejmowałem matkę z okna, sadzałem na łóżku - lub (przyznaję)
czekałem ... zamykałem okno, zasuwałem toaletkę i wracałem do swojej
roboty. Ale czasem udawało jej się to robić cicho ... Raz, przyszli nas
zaalarmować urzędnicy z biura, które było naprzeciw, innym razem ktoś z
ulicy nas ostrzegł.
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Groźniejsze było podpalanie się razem z łóżkiem lub z kanapą. To
zdarzyło się dwa razy - przy ojcu. Ponieważ te zamachy samobójcze miały
na celu na ogół straszenie i torturowanie nas - ojca, brata, mnie - najgorsze
pomysły stosowała wobec ojca, którego najbardziej nienawidziła i który ją
do tego prowokował swoim strachem. Ojciec bał się rzeczywiście. Ja zautomatyzowałem się kompletnie i wykonując machinalnie tę czy inną
obrzydliwą czynność, zadawałem sobie tylko to jedno pytanie: dlaczego
mnie to akurat spotyka.
Pozostał mi z tych czasów spokój, jaki zachowuję obecnie wobec
dziwności, nadzwyczajności czy nawet tragizmu. Wróciwszy kiedyś do
domu rano, po kilkudniowej nieobecności - byłem w jakiejś podróży
dziennikarskiej - zastałem następującą sytuację: matka leżała w wannie,
ubrana w szlafrok, woda się lała, wanna była już pełna po brzegi. A matka
spała. Pamiętam doskonale mój schizofreniczny spokój, z jakim zakręciłem
wodę odkorkowałem wannę i okrucieństwom z jakim puściłem na matkę
zimny prysznic. Zaklęła - w stanie zamroczenia bywała okropnie ordynarna
- i poczęła się wygrzebywać z wanny. Ja poszedłem do siebie, nie
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zastanawiając się nawet nad tym co by było, gdybym przyjechał o dzień
później. Jestem pewien, że nie był to przypadek - świadczył o tym szlafrok
- matka więc chciała, aby ją znaleziono nagą. Wszystko to razem
wydawało mi się tak okropne i beznadziejne, że tylko siebie uważałem za
rzecz wartą ocalenia i dlatego to pytanie - dlaczego mnie to spotyka, było
jedyne, które mi akurat wyciskało łzy z oczu.
Było to chyba pierwsze pytanie filozoficzne jakie sobie zadałem. Sens
jego był taki: jak możliwe jest nieszczęście.
*
Zamiast brodacza wprowadzić kogoś jak, W.G., który mnie kojarzy z
Rudą - ją zaś chcę z Bladą - wbrew sobie.
Chcę idiotyzmu i nieszczęścia.
9.XI.
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Z listu Witkacego do Heleny Czerwijowskiej.
"Chwilami myślałem z rozpaczy: oświadczyć się Helenie. Jeżeli się
zgodzi, ożenić się z nią natychmiast i konsekwentnie zrezygnować z życia
na zawsze.
... Pani nieszczęśliwa, ja byłbym tylko artystą, tj. właściwie czymś,
czym jedynie byłem, jestem (ale tak, byłoby to w inny jakiś, zbrodniczy
sposób). Nie kompromis, tylko zbrodnia ...
... ja też Panią kochałem i kocham, tylko że to jest od początku samego
przeklęte i niezniszczalne. I tu ryczy wprost ze śmiechu we mnie mój
sobowtór z czarnej peruki i czarnych oczu. Ostatecznie to jest symbol tego,
że wszystko co prawdziwie piękne w życiu, mnie ominie, może dlatego,
ażebym się mógł jeszcze bardziej pogłębić. A gdyby tak się stało, Pani
zdradzić bym nigdy nie mógł, tylko zamienić życie na jedną perwersyjną
nudę i tęsknotę do jasnowłosych dziewczynek".
10.XI.
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Przyszły fotografie Gombrowicza. Cierpienie. Lęk. Znużenie
wędrowca, który dobija do celu - uciekiniera, który trafił do pierwszej
placówki, gdzie mu dadzą opiekę - jeszcze drży, jeszcze ma całą mękę
przebytą w spojrzeniu w grymasie ust. G. patrzy jak człowiek wychodzący
z mroku. Boi się ! Czego? Śmierci? "Ach, warto żyć dla śmierci" ...
*
On i Baudelaire będą moimi pośrednikami.
*
Przystąpienie do ostatecznej walki.
*
Wciąż zaczynam od początku.
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Nic się dotąd nie stało.
Jakie mam prawa?
Nikt mnie nie powołał.
Nie mam legatu.
Nie mam?
Mam!
Zabiłem ...
Jeśli nie osiągnę tego co obiecałem sobie osiągnąć za cenę tego
zabójstwa, będzie to czyn bezmyślny jak zgniecenie muchy. Nadać sens tej
zbrodni, to jej ofiarę dźwignąć. Kto nadaje sens najmniejszej kruszynie
nonsensu, świat ratuje, bierze udział w dziele zbawienia.
Co mam zrobić?
*
Co mną powoduje?
Ambicja?
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Tak, zapewne ambicja.
Lecz co to jest - ambicja?
Jest to jakaś gotowość ... poczucie gotowości - przekonanie, że się
"nadaję" ... Można mieć takie przekonanie nieokreślone. Iluż takich ludzi
jest! "Zaczepił mnie raz w Krakowie mój starszy kolega ze szkoły, o
którym nigdy nic nie wiedziałem - pamiętałem tylko, że pluł ustawicznie.
On widać już moje nazwisko wyczytał w druku i poprosił mnie do siebie,
aby mi przeczytać swoje utwory. Okropnie go potraktowałem. Z
największym okrucieństwem, na które było mnie stać. Zapytał mnie w
końcu z rozpaczą, czy jest możliwe, aby genialnie uzdolniony człowiek
umarł nie rozpoznany przez nikogo. Nie pamiętam co na to
odpowiedziałem.! Wściekłość moja polegała zdaje się na tym, że on zadał
mnie to samo pytanie, które ja sam sobie zadawałem. Zobaczyłem w nim
siebie. Na koniec prosił mnie o pomoc i protekcję w uzyskaniu
jakiejkolwiek pracy literackiej i powiedział mi wtedy, że wszystko potrafi
zrobić - coś z niczego ... "Nie pomogłem mu. Zabiłem go. Nazywał się
Firek. Ta rozmowa moja z nim odbyła się na facjatce pałacu Czartoryskich
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gdzie jego ojciec był kiedyś urzędnikiem. ! 1951? 1952? W czasie kiedy
byłem najnieszczęśliwszy - on miał mnie pewnie za szczęściarza.
Więc on miał to niejasne poczucie gotowości ... zdolności ... Baudelaire
gdzieś pyta czy wystarczy za tytuł do wielkości niejasne przekonanie, że
jest się stworzonym do sławy?
Skąd u mnie ambicja? Jaka ambicja? Zdaje mi się, że z maksymalizmu.
Z przekonania, że nie warto żyć, jeśli ma to być życie byle jakie.
Pierwszym moim maksymalnym marzeniem, była wspaniała, patetyczna
śmierć. Sądziłem, że jej najpiękniejsza forma może być zapłatą za życie pozatym sądziłem, pewnie, że nie, warto też umierać jeśli ma to być śmierć
byle jaka. Potem - w moim okresie religijnym - moja ambicja przejawiła
się w powołaniu do kapłaństwa i do świętości. O ile dobrze potrafię
przypomnieć sobie główne linie mojego ówczesnego odczuwania i
myślenia, było to poczucie, że religia nie ma sensu poza kapłaństwem, że
nie da się jej pogodzić ze zwykłym życiem - z małżeństwem np. albo
zbijaniem pieniędzy. Kapłani byli wybrani do życia w religii - reszta profani - byli to nieszczęśliwcy, którzy mogą się wprawdzie starać ale
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którym nigdy w pełni nie uda się osiągnąć pełnego wtajemniczenia i
pełnego szczęścia ludzkiego. Świętość była konsekwencją.
Zerwanie z religią, które nastąpiło ok. 16 roku życia - definitywnie w
20 roku - wpędziło mnie w rozmaite minimalizmy, których ostatnim,
najbardziej drastycznym przejawem było oczywiście moje małżeństwo.
Rychło jednak maksymalizm wziął górę - jeśli nie być pisarzem wielkim,
lub conajmniej wybitnym - nie warto nim być w ogóle. Mnie po prostu nie
ciekawią połowiczne formy życia Mam zdaje się głęboko zakorzenione
poczucie absurdu istnienia - być może jest to po matce odziedziczony
instynkt samobójczy; tylko wielkość, świętość, szaleństwo jakieś mogą
usprawiedliwić to, że się upieramy przy życiu. Inaczej po prostu żyć nie
warto.
*
Powraca więc temat samobójstwa jako najbardziej dla mnie zasadniczy.
Ja nie mam skłonności samobójczych, ale myśl o samobójstwie jest tą,
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która mnie mobilizuje do maksymalnego wysiłku - podnieca mnie!
Dlaczego właściwie nie popełniam samobójstwa? Czy tylko ze strachu
przed niejasną przyszłością po śmierci czy też dlatego, że mam nadzieję jakąś nieokreśloną na jekieś przeżycie - na szczęście - na co? na coś, co już
znam - a więc na powtórzenie już raz doznanych - czy tylko
przeczuwanych ...
12/XI.
Miłość do Pięknej i do Brzydkiej.
Do Pięknej - tajemniczej, mądrej, podniecającej, która mi ofiarowała
siebie, swoje życie, miłość swoją - i do Głupiej, nudnej, kłopotliwej,
wrzaskliwej, która mnie nie rozumiała, która mi nic nie ofiarowała, która
mnie torturowała zazdrością, małostkowością i głupotą.
Wybrałem tę drugą. Dlaczego? Na szczęście bomba trafiła w pociąg
wiozący całą tą okropną rodzinę, ale to pytanie - dlaczego ją - nie daje mi,
spokoju. Piękna umarła - oczywiście. Ja zostałem sam - z tym idiotycznym
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pytaniem i z zastanowieniem do czego właściwie jestem zdolny.
14.XI.
Pogrzeb Peipera w bladej pogodzie, cichy, na cmentarzu wojskowym,
gdzie jeszcze ścieliły się chryzantemy żółte, liliowe, złote ... Kilkanaście
osób - ani jednego z dawnych awangardzistów - (Przyboś chory, w
lecznicy); po raz pierwszy z ulgą odczułem brak księży, śpiewów etc.
Przemawiali [...] i Łaszowski, który w ogóle zachowywał się jak główna
figura pogrzebu.
Peiper umarł w Tworkach, przewieziony tam w ciężkim stanie (na
skutek mocznicy - ponieważ nie chciał poddać się operacji. Straż pożarna
musiała wedrzeć się do niego przez okno - a tam, jak się okazało, panował
niesprzątany nigdy, dwudziestoletni brud, i zaduch dwudziestoletni, bo
Peiper okien nie otwierał z obawy przed miazmatami.
*
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Nic ja nie znaczę, ani ty nic nie znaczysz, albowiem, nie wiesz kto
jesteś, ja nie wiem kto jestem, ani kto ty jesteś - nie wiem, ani ty nie wiesz
kto ja jestem; jedno wiemy - lub wiedzieć możemy: co nas łączy - jaki jest
nasz wzajemny stosunek. Jesteś moją żoną, przechodniem, klimatem,
moim strażnikiem, moim więźniem, lub jesteś mi obojętny. Łączy nas
miłość, lub ustrój, lub religia, lub kultura, lub zmysły, i o tym co nas - mnie
i ciebie - nas - łączy, spaja, dzieli, przeciwstawia, rozprawiać możemy w
nieskończoność, lecz wciąż, wedle tej samej metody, która nie odpowiada
nigdy na pytanie podmiotowe - kto, co, lecz orzeczeniowe: "co robi, co się
z nim dzieje, jak się ma do ...".
Taki sam jest mój stosunek do rzeczywistości. Ja? Drzewo? Cóż to
znaczy? Nic. Drzewo o które sobie głowę rozbiłem. Jest moim losem
tragicznym, a ja, bohaterem niezwykłego zdarzenia. Drzewo, które
namalowałem ... Drzewo, które zrąbałem na opał ... Drzewo, które
opisałem w podręczniku botaniki ... Którego miazgę, wziąłem pod
mikroskop - czy to wszystko jest to samo drzewo? Tyleż drzew ile celów,
1222

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

do których może ono posłużyć, ile narzędzi jego badania czy zużywania.
Rzeczywistość jest produktem narzędzi, które ją badają, lub kategorii
umysłu, które ją opisują, lub języka, który ją wypowiada. Nie znaczy to
wcale, że te rzeczywistości, tak różne, przeczą sobie. Nie: ostatecznie
dadzą się do siebie wzajem sprowadzać - mózg zbadany przez biochemika
nie jest sprzeczny z funkcją, jaką mu przypisuje psycholog, ani z
działaniem umysłu ludzkiego, który opisuje humanista. Te rzeczywistości,
te materie, te przedmioty, tak różne, nie są różne lecz dalekie, i żadna
operacja redakcyjna - logiczna np. - nie zbliży ich do siebie. One stają się
bliskie sobie dopiero na gruncie relacji - w funkcjach swoich - i w
odniesieniach.
Jedna jest tylko pewność jedna stałość, - śmierć, która funkcje
wszystkie i stosunki zrywa. Pogrzeb jest parodią funkcji, jakie człowieka
łączą ze światem - ich skrótowym, karykaturalnym przedstawieniem niezdarną próbę ich podtrzymania. Żona obejmuje trumnę, matka próbuje
skakać do grobu, przyjaciele, mowy, kwiaty i wysilają się w mowach, lecz
w rzeczywistości już nic nikogo nie łączy z martwym tłumokiem złożonym
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w skrzyni - a łzy, które jego tzw. najbliżsi wylewają, nie nad nim leją, lecz
nad sobą - o siebie się boją, o przyszłość, swój powrót do pustego
mieszkania, o bezsens swojego istnienia bez funkcji. ...
Tak więc nic ty nie znaczysz, który umarłeś, ani ja który żyję, lecz to co
nas łączyło - gdy ustało. ...
*
Pierwszy raz dzisiaj na pogrzebie Peipera odczułem ulgę, że księży nie
było.
17/XI.
Wczoraj jazda z Andrzejem do Wilgi i rozmowa z nim o przyszłości.
Skarżył się na stan duchowy - nie wie kim będzie - "a najgorsze, że to
wszystko z tym ciałem poplątane ..." - "Będę miernotą, bo mam
niedramatyczne dzieciństwo ...".
1224

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Beckett.
Jak to się wszystko zmieniło! Kiedyś ten Beckett miał dla nas
znaczenie tylko jako nowy teatr. I otóż nowy teatr już jest - chyba nikt już
inaczej pisać nie umie - już wiadomo jak toczy się na scenie taka
"Becketowska sytuacja", taki Becketowski bezruch ...
Tekst Becketta.
19.XI.
Dzień minął głupio, bezwolnie. Opracowywałem odpowiedź
redakcyjną na niemądry i niecierpliwy list Koźniewskiego w sprawie
artykułu Burka o książce Krzyżanowskiego. Trwało to z przerwami cały
dzień - a plon - półtorej strony! O dwunastej zaczęła się transmisja
telewizyjna z Księżyca - nudna i nieudała. Co mnie to właściwie obchodzi!
Trwało to do obiadu. Wpatrywaliśmy się z Andrzejem w jakiś ciemny
trójkąt na ekranie, słuchaliśmy dialogu kosmonautów, który nie różnił się
niczym od rozmowy dwóch hydraulików przetykających klozet - a czas
1225

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

płynął. Obiad. Przy obiedzie Jarek z pretensjami o to, że jego szkic został
przesunięty ... przez Gombrowicza. Co ja na to mogłem powiedzieć? Skoro
ja sam o Gombrowiczu napisałem? Pocieszyłem go, że może mój szkic się
nie ukaże. Warknął nienawistnie: dlaczego miałby się nie ukazać ... i dodał:
cała ta sytuacja jest niemożliwa ... Jaka? To, że on mnie unika? Jeszcze
jeden skrzywdzony?
Wieczorem Jerzy. Sprawa pomocy od R.P. Szybko przeszedł do
opowiadania Miazgi - znów o wymyślonych przez siebie ludziach, jakby
ich znał - bezwstydnie narzucał mi swoje chimery, niepytając czy chcę. W
końcu upił się zupełnie. Prosił, żeby go kochać, pokazywał krawat,
wspomniał, że jest mężczyzną, ale trochę wątpliwym etc. Pełny repertuar.
W drugiej sali krył się przed nami Adolf Rudnicki.
*
Nie umiem pisać. Nie mam o czym pisać. Nie mam powodów do tego,
aby pisać.
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21.XI.
Znowu nad głową wiszą mi terminy redakcyjne, a ja nie mam siły aby
się zabrać do moich felietonów. Wczoraj złożyłem wizytę kuzynce
Gombrowicza, p. Stanisławie Cichowskiej. Mieszka w ruderze na dalekim
Grochowie, w niebrukowanej uliczce. Przyjęła mnie w nieopalonym
pokoju, w którym stało żelazne łóżko polowe, dwa krzesła oraz olbrzymi
kantor z intarsją, zapchany papierami, butelkami, puszkami - na jego
otwartym blacie stał rozebrany piecyk elektryczny i leżały narzędzia.
Kantor - jak mi objaśniła - pochodzi jeszcze z majątku Gombrowicza na
Żmudzi, a lustro - obejrzawszy się, zobaczyłem na gołej brudnej ścianie
wspaniałe lustro w pozłacanej ramie, dziwnego dość kształtu, z herbem lustro to podarował Iwan Groźny jednemu z Gombrowiczów, który
posłował do Moskwy. Na innej ścianie, której jedyną ozdobą była słomiana
mata - nieoprawione dwie fotografie Witolda Gombrowicza z Vence.
Pani w wieku ok 50 lat, tęga o ładnych rysach, biednie dość ubrana,
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chociaż wyraźnie przygotowana na moje przyjście (łańcuszek na szyi z
tanim klejnotem twarz przypudrowana, wypachniona), bardzo gadatliwa opowiadająca dużo, sympatycznie z takim jakby poczuciem, że warto czas
spędzić, na opowiadaniu sobie historii, przeżyć. O jakimś dyrektorze w
niemieckich zakładach, który był zawzięty na Janusza, a był to Żydzior,
chociaż hitlerowiec ... o niejakim Zającu, który aresztował ją razem z
Januszem, za to że go Janusz kiedyś batem zdzielił - i o tym jak ludność
świadczyła za Januszem, i jak Janusz zabił bandziora w lesie i chwalił się,
że to była jego ostatnia zwierzyna, i jak go oskarżono, że to był AL-owiec.
Pokazała mi swój sympatyczny, acz dość naiwny list Rity masę fotografii i
pocztówek od Witolda. Na wszystkich widokówkach Witold dziecinnie
oznaczał miejsca, w których mieszka, przechadza się, albo, które widzi
(fasady domów, na które patrzę, kiedy jem), do fotografii dołączał legendy:
ja, Rita, popielniczka, lampa ... Willa w Vence nazywała się Alexandrina i
znajdowała się tuż obok rynku.
Pokazała mi potem, pani C. pierwszy list, jaki do niej Witold napisał po
wojnie. Opisał w nim sen, jaki miał o rodzinie. Spotkaliśmy się wszyscy 1228
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pisał - i każdy opowiadał swoje wojenne przeżycia, ale nikt nikogo nie
słuchał. Na to wszedł Pascal ("Paskal - napisał G.") i powiedział: "Żyje się
samemu i umiera się samemu".)
Parę fotografii G. z Tandilax: rzeczywiście, bardzo młodzieńczy i
bardzo upozowany.
Jedno zdjęcie młodzieńcze z Potoczka - ok 1930 roku: piękny chłopak,
o bardzo skupionej twarzy - w białym szalu, przerzuconym fantazyjnie
przez szyję i ramię. W rodzinie wszyscy raczej zwaliści ciężcy. Inne
zdjęcia rodzinne z Lutożyc i Potoczka wskazują na skromny dość poziom
życia - żadne to dwory, ani pałace - w Potoczku (gdzie powstała częściowo
Ferdydurke) była po prostu leśniczówka. Powóz w Małoszycach - bryczka
zwykła zaprzężona w pstre kobyły z powiązanymi ogonami.
W Małoszycach było 600 morgów. Po śmierci ojca (Jana), Janusz
ziemię sprzedał, park, który babka G. sadziła wyciął, dom dał pod
rozbiórkę. Witold z matką i siostrą przeniósł się na Chocimską pod 35 i
tam domieszkał aż do wojny.
Byłem tam wczoraj wieczorem - blisko pl. Unii, dom skromnie dość
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wybudowany gdzieś ok. 1928 roku - przypomina trochę naszą kamienicę
na Warszawskiej - ledwo poczynająca się nowoczesność.
Pani C ... bardzo się, rozochociła i pokazywała coraz więcej zdjęć
własnych - ładna była, ale zwalista. Ona mieszkała też na Chocimskiej
(obok), a Witold miał obowiązek oprowadzać ją po teatrach. Kochała się w
nim? Może. Tak, chyba tak. Stąd ta jego miłość dla niej. Pokrewieństwo
było dalekie ...
Jechaliśmy potem razem do miasta. Chichotała. Widać, że chętnie
poprowadziłaby samochód. Nie pracuje, bo choroba ją wciąż jakaś łapie.
Pomaga rodzinie - za prezenty. - Ale nie martwię się ... Raczej mnie to
bawi ...
"Rezydentka". "Cichosia". "Stasia". Opowiadała mi, że ona właściwie
ruszyła sprawę wydania G. w kraju po 56 roku. W owym liście, G. właśnie
odpowiadał na jej - a raczej Janusza - propozycję. Nie - napisał - to
niemożliwe - ja jestem zgniły indywidualista etc. ... "Zbaraniałbym, gdyby
coś z tego wyszło ... " A pieniędzy z góry zrzekał się na ich (Janusza i Stasi
korzyść), bo - napisał - "nie chciałbym ich odbierać osobiście ..."
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Do ostatnich poczynań Jerzego Stasia odnosi się krytycznie - "haftuje
sobie" - powiedziała - różne wyjaśnienia dotyczące postaci i wątków u G.
... ale to nieprawda ... Jerzy sam próbował pisać i nosił się z tym z podobną
pychą jak Witold.
Dziwaczny szczegół: Janusz, który po powstaniu (zdaje się) został
wywieziony do Oświęcimia znalazł się tam razem z Krzysztofem
Radziwiłłem i Cyrankiewiczem. Jak usłyszeli nazwisko jego
"Gombrowicz", spytali zaraz czy Witold. Ten z głupia frant odpowiedział,
że tak. Tedy się nim zajęto ...
27.XI.
Kijów - wieś w ks. Szaryskiem (Węgry), kościół parafialny gr.-kat.,
młyn wodny i tartak leśny, 418 mieszk.
Kijów - przysiółek, grom. Krzywcza, pow. Przemyśl, stacja PrzemyślZasanie.
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3.XII.
Nic nie napisałem o wyjeździe do Poznania i o przedstawieniu
"Dziecka". Nielojalnie traktuję ten dziennik - powierzam mu tylko złe
nastroje; błahe myśli, które mnie osaczają w złych chwilach bezczynności,
czy histerii.
Artykuł mój o Gombrowiczu został skonfiskowany z Twórczości.
Cenzor odmówił wszelkich komentarzy i niewiadomo czy to chodzi o G.,
czy o mnie. Jednocześnie Tadeusz Minc powiedział mi, że mu
skonfiskowano z programu do Kordiana w Łodzi przedruk mojego artykułu
z dialogu.
*
Ale mnie się nie chce pisać o tym Poznaniu. Właściwie mnie znudzili.
*
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Piszę dalej "Grenadiera".
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie.
Takie to były dzieje dawne moja dawne.
Takich przygód zaznałem, kiedy byłem mały.
Opowiadaj nam, dziadku, proszą dzieci, gdy milknę ...
15.XII.
Jaki ja jestem pisarz, skoro nie piszę wcale o tym, co mnie najbardziej i
najczęściej zajmuje, nie piszę tego co myślę, nie piszę mianowicie nic o
politycznym ucisku mojego prywatnego życia; nie piszę właściwie o tym,
czego mi pisać nie wolno - to zn. prywatnie w tym notesie unikam tych
wszystkich faktów, których unikać muszę, gdy piszę do druku. Rzecz
jasna, nie dlatego bym się czego obawiał, nie: wiem, że moje jest i tylko
moje to, co tu napiszę. Jednakże przywykłem moją myśl polityczną
traktować tak jak się traktuje myśl najwstydliwszą, głupkowatą,
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marginalną, po prostu nie wartą zanotowania - myśl o tym, że mnie, gdzieś
tam swędzi, albo, że muszę znów pożyczyć pieniędzy.
System, w którym żyjemy odniósł nad nami, tj. nad ludźmi
aspirującymi do wolności, ogromne zwycięstwo. Przekonał nas
mianowicie, że sprzeciwianie mu się jest rzeczą niepoważną. Pewnie.
System ma wiele racji za sobą. To, że jest narzucony stanowi właśnie jego
siłę. Każdy komunistyczny funkcjonariusz przyciśnięty do muru przez
opozycjonistę, powie w końcu,że w istniejącym układzie rzeczy nic nie da
się zmienić, i że w każdym działaniu politycznym czy to na wewnętrznej
czy na zewnętrznej arenie, trzeba przede wszystkim liczyć się z - jak oni to
mówią - realiami. Oczywiście - powiadają - że Rosja nas karmiła, a to
oznacza, że tylko z nami, z komunistami zechce dziś i jutro rozumieć o
polskich sprawach, tak jak wczoraj, tj. przed 25 laty, tylko z nami Stalin
chciał rozmawiać o niepodległości Polski i tylko nam zdecydował się
powierzyć jej zarząd. Ergo: nam, którzyśmy się tej roli podjęli, Polska
zawdzięcza swój byt polityczny.
To rozumowanie jest słuszne. Nic nie można mu zarzucić - niektórzy
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politycy i historycy przypominają jakieś tam rozmowy ze Stalinem, jakieś
jego powiedzenia, które miały rzekome świadczyć o tym, że Stalin gotów
był ewentualnie do rozmów z szerszym gronem politycznym.
Przypominając te różne apokryfy o Stalinie, albo się używa ich jako
argumentu przeciw ówczesnej polityce Londynu, która miała być zbyt
nieprzejednana w punkcie granic i Katynia (tak robi Zabiełło), albo przeciwnie - zarzuca się komunistom, że wykorzystali swą sytuację do
wyeliminowania wszelkich konkurentów. Te zarzuty mogą odnieść się do
poszczególnych posunięć do krótkotrwałych, tymczasowych układów, ale
nie mają żadnego związku z sytuacją jaka ukształtowała się po roku 1948, a
zatem z tą, jaka powstała po śmierci Stalina. Ksawery Pruszyński jeszcze w
1946 roku zarzucał opozycji londyńskiej zaprzepaszczenie szansy, jaką
było - według niego - nawiązanie przez Sikorskiego stosunków z ZSRR;
powołując się na przykład Czechosłowacji rządzonej przez koalicję pod
przewodnictwem Benesza, oraz na rolę króla Michała w Rumunii.
Pruszyński twierdził, że ZSRR gotów jest opierać się na
niekomunistycznych rządach. Zamachy komunistyczne w Rumunii, i CSR
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zadały kłam tym jego teoriom i tylko dziwić się należy, że artykuł
Pruszyńskiego przedrukowano w wydaniu jego pism publicystycznych,
jakie ukazało się w 1967 roku.
Być może zresztą, że Stalin nie odrazu był zdecydowany na
skomunizowanie krajów należących do radzieckiej strefy wpływów. Jerzy
Andrzejewski opowiadał mi czego dowiedział się niedawno od
Przymanowskiej (I voto Hulewiczowej, b. sekretarki Mikołajczyka).
Mikołajczyk miał się Stalina spytać w 1944 roku czy zamierza wprowadzić
komunizm do Polski; ten odpowiedział rzekomo: - Skądże! Komunizm tak
Polsce pasuje jak krowie siodło. - Może ta odpowiedź była szczera? Może,
Stalin później dopiero przekonał się, że kraje "Środkowej Europy" potrafi
utrzymać tylko wtedy, gdy je łańcuchami przykuje do rosyjskiej nogi?
Może go o tym przekonała postawa np. społeczeństwa polskiego - owe
demonstracje 3-maja 1946, czy działalność polskiego podziemia, czy
działalność! PSL - a także jakieś analogiczne zjawiska w innych krajach?
Może naiwnie początkowo wierzył w miłość do ZSRR w tych krajach?
Może się "przestraszył"? Może w tym, "przestraszeniu" Stalina odegrali
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rolę jego komunistyczni informatorzy z Polski, CSR, Węgier, Rumunii etc.,
i którzy mogli mieć słuszne obawy, że przy koncepcji koalicyjnej, przy
koncepcji szeroko pojętych frontów narodowych, prędzej czy później
wypadną z gry? Jeśli tak rozumowali - mieli słuszność; oczywiście, że
wypadliby z gry. Mieli słuszność nie tylko z punktu widzenia własnych,
partyjnych interesów, lecz także z punktu widzenia interesów radzieckich,
ponieważ owe fronty narodowe w Polsce, CSR, w Rumunii, na Węgrzech
etc. prędzej czy później postarałyby się o rozluźnienie stosunków z ZSRR i
skierowałyby się na drogę w najlepszym dla Rosji razie - jugosławiańską!
Najprawdopodobniej jednak byłyby to takie Austrie, Finlandie ... W takich
warunkach ZSRR nie mógłby sobie pozwolić na utworzenie NRD, - w
otoczeniu pół-kapitalistycznych, neutralnych państw, owa NRD byłaby
tylko przybudówką NRF. Wszystko to działo się w atmosferze napięcia
między zachodnimi aliantami a ZSRR - w atmosferze walki o korzyści
wynikające z Wojny z III Rzeszą - alianci zachodni byli wtedy
zainteresowani w osłabieniu ZSRR, w spychaniu go na wschód. Krótko
mówiąc ZSRR, pozostawiając owe rządy koalicyjne w krajach, swojej
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strefy, ryzykował utratę nad nią kontroli; ryzykował utratę wszelkich
korzyści wojennych.
Komuniści zatem, ratując swą egzystencję polityczną, ratowali zatem
także pozycję ZSRR, ratowali Europę Jałty i Poczdamem. Mogli także
śmiało powiedzieć (choć nie wiem czy słusznie), że ratowali Europę przed
3 wojną światową, którą, być może, ZSRR musiałby rozpętać, w razie
zagrożenia swych żywotnych interesów. Na tę wojnę czekały wszystkie
niekomunistyczne partie Europy wschodniej - czekała na nią emigracja,
czekały także - tak! - społeczeństwa tych krajów, przerażone już przejściem
Armii Czerwonej, i pierwszymi następstwami rządów komunistycznych.
Ale - naturalnie - wojna taka byłaby nowym, być może długoletnim
nieszczęściem dla świata. Komuniści tedy mogą powiedzieć, że ich racja
zgodna była z interesem ludzkości, z logiką historii, że była humanitarna,
rozsądna etc. Tak powiadają do dnia dzisiejszego, rozbrajając raz za razem
opozycję, gdy jej dowodzą, że stawia na awanturę, że igra z ogniem, że byt
biologiczny narodu rzuca na szalę rozgrywki politycznej. (Szczególnie
Putrament lubi posługiwać się tymi argumentami). Tak mówili np. w
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październiku 1956: chcąc powściągnąć zapały reformatorskie,
przypominali wciąż o czołgach radzieckich gotowych rzekomo do
interwencji. W późniejszych czasach już mieli żywy argument w postaci
interwencji radzieckiej na Węgrzech; po 1968 przybył im nowy w postaci
interwencji w Czechosłowacji.
Reasumując: siłą systemu, w którym żyjemy jest to, że on wciąż ma
jeszcze rację polityczną, chociaż stracił już zupełnie rację gospodarczą,
ideologiczną i kulturalną. Za Stalina zdawał się i te racje posiadać: wszak
naprawiał "wiekowe krzywdy", wszak stanowił siłę postępową dynamiczną
w stosunku do dekadenckich raczej i przestarzałych idei zachodu, wszak w
kulturze stawiał na ideowość, zaangażowanie, realizm - a to były idee
podniecające po latach awangardowego mętniactwa. Dziś jest inaczej,
ponieważ powstały nowe problemy społeczno - gospodarcze, z którymi
lepiej radzi sobie neo-kapitalizm, rodząc jednocześnie nowe idee bardziej
prężne, składne, atrakcyjniejsze od starego klasycznego marksizmu. ZSRR
ze swoimi satelitami jest dzisiaj zacofaną strefą świata - zacofaną ideowo i
gospodarczo. Broni się tylko swą racją polityczną; jestem zły - powiada
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coraz częściej sam o sobie - ale jestem nareszcie jedyny i nie mogę ustąpić
bez wojny - tej zaś nikt nie chce. Władza komunistów opiera się na tym ich
przekonaniu oraz na tym, że zachód - tak skory kiedyś do wypierania stąd
Rosji - dziś nie ma zupełnie ochoty na jakiekolwiek z nią konflikty.
Dlaczego? A dlatego, że Rosja zrezygnowała z planów podboju ideowego
(i politycznego); Rosja dzisiaj nikomu nie zagraża. Natomiast rozpad jej
imperium mógłby być dla świata bardzo groźny.
Opozycja w "demokracjach ludowych" znalazła się zatem w nowym
impasie. O ile za czasów stalinowskich wpędziła ją tam jałowość zachodu jego ubóstwo ideowe i gospodarcze o tyle dziś wpędza ją tam bogactwo
zachodu. Zachód ubogi skazywał ją na kolaborację ze stroną która zdawała
się nieść nadzieję; zachód bogaty nie chce się z nią zadawać, jak z
kłopotliwym krewnym.
Otóż dlatego we własnych oczach jest śmieszna, niepoważna.
Jest taka dlatego także, iż nie bardzo wie o co ma walczyć i na co jest
potrzebna własnemu społeczeństwu.
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21.XII.
O drobnomieszczaństwie.
Dyskusja w Życiu Literackim. Poszukiwanie winnego - Nie:
poszukiwanie zbiorowej formuły zła - kogoś, kto winy społeczne wszystkie
razem w sobie skupi, jak "bezbożnik" w społeczeństwie religijnym, jak
podczas W. Rewolucji ów "ci-dewant", czy, burżuj podczas Rewolucji
Październikowej.
Dlaczego "drobnomieszczaństwo"? To eufemizm. W istocie chodzi o
jakiś element niezaadoptowany.
Dlaczego elementowi temu przypisuje się cechy drobno mieszczańskie?
Bo to cechy najbardziej antypatyczne - a takie są bo nieautentyczne,
nieoryginalne. Istota drobnomieszczaństwa: wtórność kultury, obyczaju i
brak solidarności. Substancja międzyklasowa - rozkładowy czynnik
społeczny, który nie wnosi żadnych nowych treści społecznych, a inne
rozkłada, psuje, wszystko zmienia w kicz.
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*
Dyskusja o krytyce marksistowskiej we współczesności, nr 26/305.
Dyskutanci: Biskupski - nie wiem kto to, Detko - nie wiem, Gąsiorowski zdaje się jakiś poeta, Michał Komar - coś leży u mnie w teczce - myślałem
drukować, ale tylko z litości dla młodzieży, Piotr Kuncewicz - czytałem
powieść - donos na środowisko literackie oraz parę artykułów, z których
nic nie mogłem zrozumieć; Jan Kurowicki - wydał mi się niespełna rozumu
- rozmawiał ze mną kiedyś, a co chwilę przerywał zwierzeniami na temat
swoich posad. Józef Lenart - hm, Mencwel - okazał się niedouczonym,
pretensjonalnym nieszczęśnikiem; nigdy nie umyje się z zarzutów, jakie na
nim ciążą. Niecikowski - nie wiem, ale zdaje się, że to jakaś urzędowa
postać. Nowicki - pojęcia nie mam. Sadkowski - działa już 20 lat, a jest
anonimem, tak Lichański, Michalski, albo tak jak kiedyś Bolesław
Dudziński. Sandauer - rozumiem. Tylko: co on robi w tym gronie.
Wegnera do niedawna uważałem za nieszczęśnika, przyjmowałem jego
skargi na stan psychiczny i ukrywałem się przed jego telefonami.
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Niecikowski zapowiedział najpierw, że ta dyskusja jest otwarciem
nowej dyskusji. Wskazał na główną - jego zdaniem - trudność estetyki
marksistowskiej i okazało się - pisze - że teoria materializmu historycznego
dostarcza narzędzi do obnażenia klasowego sensu dzieła, nie daje jednak
kryteriów do oceny jego wartości użytecznej. A czy jest taka teoria - był
kiedy taki system, któryby podobne kryteria dawał? Czy estetyka Hegla np.
daje kryteria i pozwala dobre działo odróżnić od nieudałego? W tym
rozróżnieniu ostateczną instancją zawsze będzie intuicja czytających - nie
mówię krytyka, ale każdego czytającego - podkreślam to, gdyż to jest rzecz
niezmiennie ważna: ani historyk literatury, ani krytyk nie są lepiej od
innych ludzi uzbrojeni do czytania i rozumienia literatury. Ich intuicja jest
taka sama - dobry krytyk jest ten, którego intuicja nie odbiega od intuicji
społecznej - (społeczeństwa do którego należy) i nie została zreformowana
przez ideologiczne, czy teoretyczne parti pris. System filozoficzny doktryna estetyczna nie służy do odróżnienia dzieł dobrych od złych jakby
tego chciał Gąsiorowski, a tylko języka do opisania dzieła - metody
eksplikacji,
argumentacji
metody
egzegezy.
Dla
dwóch
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antagonistycznych filozofii to samo dzieło będzie dobre i to samo złe tylko "z różnych powodów" - jak to się zwykle mówi - a naprawdę: w
różnych językach wypowiedzą jego doskonałość - obie filozofie. Tylko
doktrynerzy odrzucają dzieło, które ich filozofii nie odpowiadają - a
czasem, z rozwojem, ze wzbogacaniem swej doktryny dojdą do
porozumienia z nimi. Lista arcydzieł sporządzona przez katolickiego
krytyka nie będzie się zupełnie różniła od takiej samej listy sporządzonej
przez marksistę. Być może, do istoty (definicji) arcydzieła należy jego
wytrzymałość na wszelkie interpretacje.
Więc zastrzeżenie Niecikowskiego jest mylne. Marksizm nie dostarczył
kryteriów albowiem nikt nigdy ich nie dostarczył. Dał natomiast metodę
czytania arcydzieł - ale po to, aby krytyk po marksistowsku umiał
arcydzieło odczytać - musi w ogóle umieć czytać, czyli musi być
elementarnie inteligentny i wrażliwy, i musi mieć dobrą wolę w stosunku
do dzieła - i to nieprawda, co mówi Nowicki, że wrażliwość to alibi, to
brak odpowiedzialności; jest ona po prostu jedynym uprwnieniem do
zajmowania się literaturą - i musi mieć tę głęboką tożsamość duchową ze
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swym środowiskiem kulturalnym. Gdy podchodzi do dzieła w
przeświadczeniu, że on więcej o nim wie, bo jest marksistą, dzieło każde
kopnie go jak narowisty koń i pokaże mu tył do opisania.
Kuncewicz niepotrzebnie też martwi się tym, że nie potrafi powiedzieć
czy dobre czy złe są sposoby artystyczne dzieła, które potrafi stąd i z owąd
zanalizować. Otóż: Jeśli się nimi zajmuje, tzn. że są dobre. Chyba że
uprawia kłamliwą krytykę. Myślę, że wartościowanie estetyczne tkwi w
doborze problematyki. Krytyk, który analizuje dzieło, którego nie ma,
kłamie i okłamuje.
Pytania, które następnie stawia Niecikowski należą zatem - wedle mnie
- do problematyki metodologicznej, do metody opisu, a nie do oceny
samej: (Pozornie absurdalne zdanie Gąsiorowskiego "Język krytyki
literackiej musi być opisem sytuacji społecznej - ma sens pod warunkiem,
że nie będzie to jego opis jedyny.") "Czy klasowe uwarunkowanie utworu
literackiego jest bezwzględne, czy też wybitny artysta może poza nie
wykraczać ...". Czy może? Przecież wszyscy to właśnie zrobili! Dalej:
"zakłada się, że dzieła postępowe w danym momencie historycznym będą
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w przyszłości odgrywać rolę postępową ... czy to jest założenie
uprawnione. " Dalej: sprawa ideologicznej interpretacji formy dzieła "nietradycyjne formy artystyczne były ideologicznie podejrzane ..."
Wszystkie te pytania mają charakter z góry wątpiący: da się, czy się nie da
stworzyć estetykę marksistowską - i "jakie stąd wynikają konsekwencje dla
polityki kulturalnej". Poczem Niecik. przeszedł do zagadnień
praktycznych: "jak ... powinna się układać współpraca między krytyką a
polityką kulturalną". ... Każdy krytyk odgrywa rolę polityka i każdy polityk
odgrywa rolę krytyka. Hm, to mnie trochę dziwi. Wracając do dyskusji o
marksizmie. Otóż krytyk i polityk nie dadzą się utożsamiać, albowiem
krytyk jest pisarzem; krytyk to nie ten kto dzieło rozumie, (rozumie każdy),
ale ten kto swoje rozumienie może wypowiedzieć. Z drugiej strony - pisarz
politykiem? Polityka traktuje literaturę jako pewien fragment swej
problematyki dla pisarza jest on formą egzystencji. Pisarz pełniący rolę
polityka, albo przeceni rolę literatury w całokształcie zagadnień
politycznych, albo będzie jej politykę próbował podporządkować. Jedno i
drugie jest absurdalne; były wypadki takie i takie.
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"Na jakich podstawach teoretycznych powinniśmy oprzeć naszą
politykę kulturalną - pyta dalej Niecikowski. Otóż wcale niewiadomo czy
da się w ogóle politykę jakąkolwiek oprzeć na teoretycznych podstawach;
jest to jak wiadomo umiejętność praktyczna, której prawdopodobnie
najbardziej szkodzą wszelkie idées préconcepces. Czy Niecikowski
"teoretycznymi podstawami" nazywa np. ogólne przeświadczenia o
kierunku historii - o jej "socjalizacji". Ale to są fakty, a nie teoretyczne
podstawy. Co zaś do reszty ... Czy właśnie nie fakty ją powinny
podyktować? - a fakty są takie, że nowa publiczność, przez nowe,
socjalistyczne ukształtowane stosunki dyktuje swoje upodobania i aspiracje
- i że z nimi przede wszystkim trzeba się liczyć w "planowaniu"
twórczości, jeśli ma to być w ogóle twórczość "odbieralna"?
Wreszcie - stanowisko wobec, "sztuki współczesnej i tych procesów
zdaje się nieodwracalnych, które w niej miały miejsce" ... Dogmatyczne
stanowisko z lat pięćdziesiątych dawno zostało zachwiane "nie podjęto
natomiast wysiłku, by stworzyć w marksizmie nowe roztrzygnięcia tej
sprawy." Ale - co tu rozstrzygać? Zawsze tak w historii literatury i wiedzy
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bywało, że jej żywym źródłem stawały się naprawdę jakieś realne i
uchwytne przy pomocy różnych narzędzi, "procesy społeczne" - powiedział
Mencwel. Już w tym sformułowaniu - oprócz horrorów stylistycznych zawarta jest groźba doktrynerstwa. Żywym źródłem literatury była zawsze
wyobraźnia pisarzy - tę zaś formowały nie procesy społeczne "uchwytne
przy pomocy różnych narzędzi", ale zupełnie nieuchwytne, niezrozumiałe,
dla ogółu intuicje. Tak zresztą tę rzecz pojmuje Jan Detko. Te procesy stają
się dopiero uchwytne po latach - m. in. dzięki literaturze, która pomaga je
zrozumieć. Kuriozalne konsekwencje tego poglądu to słowa Biskupskiego:
"Wydaje mi się, że sytuacja nasza znacznie się pogorszyła po wojnie:
kiedyś było o tyle lepiej o tyle, że przedziały klasowe były o wiele bardziej
wyraźne ...". Gromkie słowa, które potem Mencwel rzuca (o "naszej"
odpowiedzialności za stan literatury w ciągu lat dwudziestu) nie mają
żadnej wartości, ponieważ nikt nie potrafi powiedzieć jakimi drogami
pójdzie rozwój wyobraźni. Będzie to zależało od wielu czynników. Od
ruchu cen, od sytuacji międzynarodowej, od pogody, od układu gwiazd, od
wykonania następnych planów gospodarczych, od ... nawet tego dobrze nie
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wiemy od czego. Od tego także co pisać będą pisarze w Rosji, w Ameryce
Północnej i Południowej - od jakiegoś nieznanego arcydzieła, które może
dnia pewnego przywędrować do nas skądś - i zmienić wszystkie nasze
pojęcia literackie. Więc - spokojnie, panie M. - pan za nic nie jest
odpowiedzialny, tylko za własne pisarstwo - a to dość, żeby mieć całe
życie zajęte. Detko słusznie zauważył, że, "określone wartości literatury
powstają również w chwilach napięć, w momentach zmagania się twórcy z
tworzywem artystycznym ... Oczywiście - jakieś to najdziksze przypadki
wpływają na uformowanie się dzieła - jakie niespodziewane inspiracje jakie kaprysy wyobraźni, języka. - To nie znaczy, że neguje rzeczywistość
etc. - nie! - one idą z rzeczywistości, ale reakcja pisarza na rzeczywistość
jest nieoczekiwana, czasem dziwaczna - bo nadwrażliwa. Detko mówi dalej
o tym jak literatura rzeczywistość zmienia - "pomnaża wartości,
intensyfikuje ... doznania ... natęża emocjonalną wrażliwość ... waloryzuje
rzeczywistość i ją strukturalizuje". Często też Detko, odwołuje się do
pewnej - wyższej racji, która - jego zdaniem - winna pogodzić krytykę z
polityką; myślę, że rzecz sprowadza się do owego arcydzieła, które
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wszystkich musi pogodzić co do pryncypiów - a skłócić wszystkich co do
interpretacji - a więc twórczo.
Dlatego zresztą sądzę, że krytyka powinna więcej zajmować się
egzegezą arcydzieł, niż oceną dzieł współczesnych - te ostatnie muszą
sobie dać radę same - drogę im toruje "recenzja" dziennikarska, reklama,
nagroda, etc.). Rację ma więc K. Gąsiorowski, mówiąc, że "dopiero duże
zespoły utworów literackich można bezpośrednio przymierzać do naszej
wiedzy o rzeczywistości, wychodząc od tej rzeczywistości."
22/XII.
Do Haliny Wierzyńskiej.
Kochana Halino, przywiózł nam p. Władysław trochę wiadomości o
Tobie. Mówił, że pracujesz nad Kalendarium życia i twórczości
Kazimierza. Czy nie potrzeba ci stąd jakich materiałów? Gdybyś
potrzebowała, sprawdzenia informacji, dat np. w przedwojennej prasie,
chętnie Ci to zrobię; mogę Ci także pomóc w ustaleniu bibliografii. Chodzę
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często do Biblioteki Uniwersyteckiej i nie sprawi mi to żadnych trudności.
Czy istnieje jakaś możliwość wydania tutaj wierszy Kazimierza? Zadaję Ci
pytania, na które powinienem może sam odpowiadać - ale moje kontakty z
wydawnictwami są teraz tak ograniczone, że - nić nie wiem. Chodzę tylko
czasem do Twórczości, gdzie zanoszę przeglądy prasy francuskiej, różne
drobne notatki etc. - i to cały mój udział w tym życiu literackim. Piszę
książkę - kończę ją nawet - może się kiedy ukaże; będzie to fantastyczna
opowieść z dygresjami, podobna do "Dziecka", ale mniej "liryczna", raczej
awanturnicza, czy heroikomiczna. Wydaje mi się, że trafiłem na swój
rodzaj pisania - poznaję to po tym, że nie nudzę się pisząc, nawet wtedy,
gdy po raz dziesiąty tekst przerabiam. Zawsze mnie pisanie strasznie
nudziło. A teraz - dzięki temu "rodzajowi" mojemu, który mnie bawi, może
także dzięki temu, że nie muszę latać po redakcjach i pisać notatki na
zamówienia i także dzięki temu, że mi coraz lepiej w ciszy w samotności
(kiedy Kazia wychodzi do redakcji i Jędrek do szkoły, zasuwam firanki,
zapalam lampę, czyli robię sobie noc z dnia), otóż dzięki temu
wszystkiemu co jest we mnie i wokół mnie, myślę, że pisanie jest
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najwspanialszym zajęciem jakie sobie można znaleźć, a literatura jedyną
wolnością prawdziwą.
Idą święta kochana Halino, smutne bardzo dla Ciebie. Będziemy o
Tobie myśleć i mówić. Życzymy Ci z Nowym Rokiem dużo siły i zdrowia;
i jak najwięcej pracy nad poezją Kazimierza i nad rozpowszechnieniem i
utrwaleniem jej uroku.
Całujemy Cię mocno etc.
23/XII.
Do Hanki Bobakówny.
Kochana Haneczko, dziękuję Ci serdecznie za upominek przesłany
przez panią (zapomniałem jak się nazywa), która zresztą nie zobaczyła się
ze mną ponieważ zawezwała mnie do siebie o północy ...
25/XII.
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Do Hanki BoBakówny.
Kochana Haneczko, dziękuję Ci serdecznie za znak życia, jaki dałaś
przez panią, której nazwisko już zapomniałem, i z którą nie zobaczyłem się
nawet, bo mnie w nocy do siebie wezwała, grożąc, że wczas rano już
odjeżdża. Potem inna Pani, której nazwisko też zapomniałem, wręczyła mi
upominek od Ciebie, za który Ci dziękuję, a który traktuję jak list wiedząc, jak listów pisać nie lubisz. Ale napisz mimo to. Piszę dopiero
teraz, bo adres Twój - szpitalny, który dostałem od owej pani (tej drugiej)
zgubiłem. Teraz znalazłem - akurat w święta - więc Ci najpierw życzę - już
nie Świąt wesołych, bo mijają, ale pomyślnego roku 1970. Pojęcia nie mam
żadnego o twoim obecnym życiu - co robisz, wśród jakich ludzi żyjesz, co
Cię zajmuje i cieszy. Chcesz może, aby Ci książki posyłać, albo pisma?
Chętnie Ci będę dostarczał czego zechcesz.
Co do nas - w domu wszystko biegnie regularnie. Jędrek już mnie
przerósł, chodzi do liceum, wybiera się do szkoły aktorskiej - deklamuje,
śpiewa, czyta, przeżywa. Chyba udany chłopak, choć neurotyk i w szkole
ma trudności przez roztargnienie. Kazia pracuje w gazecie "Gromada" - to
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taki wielkonakładowy dziennik dla wsi. Dużo jeździ po kraju i wyładowuje
w ten sposób swój społecznikowski temperament.
Co do mnie. Wydałem dwa lata temu książkę, o którą pogniewała się
na mnie rodzina, twierdząc, że zbeszcześciłem pamięć "Dziadziusia". W
oczy mi tego nikt nie powiedział, ale cioci Róży zanoszę żale - zwłaszcza
Zbyszek i Maśka. Nie muszę dodawać, że ani jedno, ani drugie nie
przeczytało książki; a gdyby nawet cud taki się wydarzył - nie
zrozumieliby ani jednego zdania w całości. Mało mnie to obchodzi.
Książka miała dobre przyjęcie - niestety w pismach śladów tego nie ma
prawie żadnych, bo wydanie jej zbiegło się akurat z wydarzeniami, które
moją osobistą sytuację dość komplikowały. Pisuję teraz tylko w
"Twórczości" - nie zawsze pod nazwiskiem - ale żyć mam z czego. Zdrowi
jesteśmy, na szczęście wszyscy, jak konie.Wiele bym Ci pewnie różnych
rzeczy napisał, nie wiem jednak co już wiesz, czego nie wiesz. Kogo tylko
z rodziny lub Twoich znajomych zagadnę o Ciebie, skarży się, że nie
pisujesz. To mnie nie dziwi: sam przeżywam także okresy niechęci do
pisania listów. Trzeba do tego podobno dojrzeć. Ja już chyba dojrzałem i
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pisuję coraz więcej. Bądź, więc; przez chwilę dorosła i napisz list, w
którym opowiedz o sobie (ja właściwie nic o Tobie nie wiem), o Mamusi, o
braciach, i zapamiętaj co chcesz, abym Ci odpowiedział. Może nam się uda
"nawiązać" korespondencję?
Całuję Cię. Wszyscy troje Cię całujemy Andrzej.
*
Do Danuty Bieńkowskiej (Toronto).
Droga Pani,
dziękuję za miły list, nad którym dużo myślałem, gdyż wprawił mnie w
zakłopotanie. Najpierw: czy chciałbym wyjechać? Tak! Czy chciałbym
wykładać w Toronto? Tak! Czy znam na tyle angielski? Nie. Czy mógłbym
do lata na tyle jego znajomość podciągnąć, aby nabrać potrzebnej
biegłości? Pewnie tak, ale czy będę miał czas na tak intensywną naukę? (na
to, aby już przygotowywać (po angielsku) materiały do wykładów? Nie
wiem! Muszę przecież dużo pisać, aby żyć, a pozatem jestem w dobrym
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okresie, kiedy pisanie przede wszystkim zajmuje mnie i wciąga; to osiągnę,
co teraz napiszę, nic już na później nie mogę odkładać. Mam 41 lat!
Wykłady uniwersyteckie bierze się albo wcześniej, kiedy się dopiero
nabiera sił pisarskich, albo później, kiedy już wszystko co najważniejsze
zostało dokonane. Gdybym się teraz zabrał do owej nauki i do
przygotowań, nie napisałbym nic, lub bardzo mało. Boję się, że tam, w
Kanadzie, też nie mógłbym pisać, gdyby mnie raz praca wciągnęła i kraj
tak ciekawy, tak inny od wszystkiego co dotąd oglądałem.
27.XII.
D. c. listu do p. Bieńkowskiej.
Mam dziecinną ochotę pojechać tam i dziecinną wiarę w to, że dałbym
sobie radę i z językiem i z wykładami. (Nb. mam za sobą dwuletnią
praktykę uniwersytecką: w latach 1956-58 prowadziłem seminarium
krytyki literackiej przy Wydz. Dziennikarskim U. W. i nawet promowałem
magistrów). A jednak rozsądek powiada mi, że dla zrealizowania tego
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trochę awanturniczego planu potrzebowałbym tyle czasu i energii, że jako
pisarz na 2 lata przestałbym działać! Muszę więc z żalem wielkim
zrezygnować z ubiegania się o zaproszenie do Toronto i czekać na inną
okazję wyjazdu, mniej wymagającą ode mnie nakładów. Dziękuję Pani
bardzo za propozycję i pamięć o mnie. Co do Brylla i Lipskiego nic Pani
nie umiem powiedzieć, poza tym, że pierwszy jest w Polsce, drugi mieszka
w W-wie, przy ulicy Konopczyńskiego.
Serdecznie Panią pozdrawiam.
28.XII.
Wczoraj Hadrian VII Petera Luke z Holoubkiem. Głupstwo dobrze
zagrane przez H. W powrotnej drodze zderzenie.
Dziś rano czytanie książki Friedenthala o Goethem, przepisywanie
XXVII rozdziału Bajki (jak ją zatytułować?), po południu czytanie
Friedenthala .
Goethe: "Kto naukę ma i sztukę, ma też religię - a kto ich nie posiada
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niech szuka religii".
Friedenthal pokazuje narodziny geniuszu z niczego - z prowincjonalnej
nudy z dziecinnych romansów, z nieporządnych studiów, z chaotycznych i
niezupełnych lektur, z obcowania z małymi ludźmi, z fałszywych inspiracji
(Oesler!), z pozornych wtajemniczeń (panna von Kleitenberg i francuscy
pietyści); Friedenthal chyba nawet pomniejsza format tych ludzi, bo i
Herder w jego obrazie wychodzi na myśliciela - amatora - ale wydaje się to
prawidłowe - chyba to była taka epoka? Masa wiedzy nowej zawaliła się na
nich i nie mogli sobie z nią dać rady - trochę jak my - a dawna, solidna
wiedza - filozoficzna, teologiczna, filologiczna - ani im nie wystarczała, ani
pociągała. Puszczali się - każdy na własną rękę - na niepewne wody nauk
nowych: chemii, językoznawstwa porównawczego, fizyki, etnologii całkiem jak my - a Herder był dla nich tym, co dla nas Eliade, Svedenborg,
tym co Freud. I buławę marszałkowską geniusza każdy nosił w tornistrze jak dziś, gdy naprawdę niewiadomo jaka inspiracja może odegrać
przełomową, decydującą rolę. Nagłe kariery Gombrowicza, Grotowskiego
dobitnie o tym świadczą. - Albo filozoficzne kariery takich samouków i
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"amatorów" jak Witgenstein, lub Bachelerd.
4.I.70.
List do M. Paczowskiej.
Droga Pani Marylu, dziś Nowy Rok - (kłamstwo! przypisek prywatny)
Po tym wszystkim coście Państwo w ubiegłym roku przeżyli wstyd mi
posyłać zwyczajne życzenia "wszystkiego najlepszego" z Nowym Rokiem.
Przesyłam Wam po prostu moje serdeczne uczucia dla Was w tym dniu,
kiedy zazwyczaj ludzie są dla siebie serdeczni. Dziękuję Pani bardzo za
fotografie Gombrowicza - zwlekałem z tym podziękowaniem, czekając aż
nadejdzie Dante. Ale nie nadszedł. Artykuły moje o G. - jeden dla Teatru, a
drugi dla Twórczości - nie ukażą się, ja zaś czekam na przyjazd Dominika
de Roux do Warszawy, aby z nim załatwić sprawę artykułu dla L'Herne.
Jak Państwo znieśliście strajki, grypę? Nas tylko mrozy przycisnęły. Teraz
zelżało - t. zn. cieplej trochę i z dachu kapie.
Serdecznie oboje Was pozdrawiam z Nowym rokiem i od Kazi łączę
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dobre słowo.
*
Do Jacquesa Teynier:
Cher Monsieur, je wous romarcie de vos roeux et je vous sonheite
egagement beaucoup de bonheur dans la facille et de satisfactions dans
votre travail - pour l'anuce qui s'ouvre et pour votre sejour en Pologne.
Obory, 6/I.70.
Przyszło mi do głowy dziś rano, że mógłbym jeszcze być osobiście
szczęśliwy, gdybym zaczął pisać dla teatru i uzyskał powodzenie. Pisanie
prozy to rachunek a long terme.
Wszystkie moje myśli, gdy je spuszczę z cugli, wiodą ku nienawiści; z
nienawiścią, której żadna refleksja nie może poskromić, myślę o Kazi,
Arturze, Jarku, Leszku, Joasi, o redakcji. Oszczędzam Andrzeja, bo jest
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dzieckiem i na ogół Julię, którą kocham. Oczywiście, po perswazji,
wszystko wygląda inaczej. Która myśl jest "prawdziwa". Simone Weil,
twierdziła, że z tą myślą spontaniczną, która "sama" przychodzi do głowy,
w ogóle nie należy się liczyć, że jest ona jak kolor światła przepuszczonego
przez barwione szyby (może przekręcam to porównanie), że ważne zatem
jest jedynie myśl kierowana przez refleksję moralną. Tak i ja myślałem na
długo przed czytaniem Simone Weil; właśnie dlatego ożeniłem się bez
miłości, sądząc, że miłość można wymyśleć i postanowić, jak każdy dobry
uczynek, i że jest ona przeciwna naturze, jak wszelkie dobro.
Nie mogę temu poglądowi nadal nic zarzucić, pozatym, że przynosi
nieszczęście i wieczne niezadowolenie. Jest perwersyjny - wydaje na łaskę
i niełaskę spekulacji całą radość człowieczą, bez której nie wiem, czy
można co dobrego, i pięknego stworzyć. W cnotliwą radość intelektualną radość ze spełnienia dobrych czynów - przestałem wierzyć, bo jej nie
zaznałem, chociaż zrobiłem dla niej zdaje się wszystko .
Ten pogląd jest perwersyjny także dlatego, że nie da się go wszystkim
udzielić; jego wyznawcy i praktycy tworzą arystokrację ducha, która
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zabawia się kosztem maluczkich sprowadzając na nich niezrozumiałe
nieszczęścia - jak ja na Kazię.
Gdy tak myślę, myśl nienawistna, która mnie dopada w chwilach
bezczynności (jakże częstych) i braku kontroli, wydaje mi się dzisiaj
czysta, choć zawsze (dziwna rzecz) łączy się z najbrudniejszymi
wyobrażeniami erotycznymi. Widocznie wierność należy do dziedziny
zmysłowej - do Natury - czyli do zespołu Pokus. Święty Antoni Pustelniku,
módl się za mną, albo chodźmy razem na kurwy.
7.I.
Ciągnę moją bajkę, Napisałem rozdział XXX. Bo ja wiem.
Pozostaje: wojna - ruina miasta - powrót brata. "Duch Rekonstrukcji
lata nad ruiną" t. zn. wszystko będzie jak dawniej - "znów dziewczęta i
żołnierze będą razem na spacerze" - a ja z obawy, aby nie powróciły czasy
naszego szczęścia - szczęścia mojego brata - zabijam go i nadsłuchuję
szlochu zza płota. Płot owszem, szlocha. Wtedy, oszalały z zachwytu,
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ucinam sobie włosy i ruszam w drogę.
Budzę się z moich snów u stóp Grenadiera. Żądam zwrotu korony.
Grenadier opowiada mi na to swoją historię. Dwaj panowie w szarych
fraczkach, porwali go na tortury, aby zeń wydobyć co nam król powiedział.
Rozłożono go na Madejowym łożu i nogi z dupy wyrwano - a on zmilczał.
Jest bohaterem. Zgłasza się następnie do króla po nagrodę.
Ten udaje, że nic nie pamięta.
Grenadier zabija go i porywa koronę.
Ja: Lecz mnie powiedziałeś.
On: Boś i ty powiedział.
Ja: Ja światu ogłoszę ... Tak dalej być nie może.
On: Zginiesz.
Skazuje mnie na śmierć. Wiodą mnie już na szubiennicę.
Wtem zjawia się poselstwo z Krakowa, które domaga się mojej głowy.
Wszak zabiłem "Dzidka".
Grenadier wypuszcza mnie z ulgą.
Wiodą mnie tedy do Krakowa.
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Już, już szubienica stoi.
Wiodą mnie Floriańską.
Wtem krzyk: Mój ci Jest!
To Zosia krzyczy - wieczne dziecko - i zarzuca mi na głowę białą
nawitką.
Przeżyłem z nią długie i szczęśliwe lata - miałem z nią dzieci masę,
które rozeszły się po świecie (kiedyś o ich przygodach dokładnie
opowiem). Umarła. Pochowałem ją na Rakowicach, obok mojej matki,
dziadzia, ojców jego i dwóch szalonych ciotek, które chciały ze mnie
zrobić dziewczynkę.
A ja po Krakowie chodzę i dzieciom opowiadam, co mi się śniło i
zdarzyło.
Obory, 8.I.
Dobry rozdział pt. Oko, któremu dałem podtytuł "erotyk".
Ładne są rozdziały pisane 13 i 12-zgłoskowcem. 9-zgłoskowiec to
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straszna siekanina. Trzeba to zmienić.
Z całości wyraźnie wychodzi temat: Natura - Duch - Historia.
Ewentualny tytuł nawet mógłby być: Bajka o Naturze, Duchu i Historii.
Obory, 9/I.
Spacer drogą lśniącą biało pod słońce; ciepły blask słońca na śniegu,
pół srebrny w powietrzu.
Wielość rzeczywistości. Rzeczywistości jest wiele - ich rozróżnienie
jest pierwszym zadaniem umysłu, a następne dobór sposobu poznania
zależny od przedmiotu.
*
Grenadier = Historia.
(ta-ra-ra-ta-tam- ... orią
ta-ra-ra ... bo jestem Historią.).
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Dziecko = Duchem.
(to-ra ... uchem ...
ta-ra ... skoro jestem Duchem).
Zosia ... córą ...
naturą.
10/I.
Wczoraj po kolacji zrobiłem sobie kawy, aby popracować; siedziałem
do północy, a potem spędziłem noc bezsenną do samego rana, do siódmej
na próbach usypiania się bezsensownymi historyjkami, które kończyły się
najdzikszymi i najbardziej dziecinnymi pożądaniami erotycznymi (gdy
zasnąłem na chwilę przyśniła mi się Kazia w żółtym, obcisłym
kombinezonie, opinającym ciasno całe ciało i w narzuconej na to tunice z
czarnej, bardzo cienkiej koronki - tunika była rozcięta, a pod szyją spięta
broszą; Kazia siadła na brzegu łóżka, a ja, zachwycony, spytałem z
przestrachem: ale do redakcji tak nie pójdziesz - położyłem rękę na jej
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kolanie - ona mi ją drugim kolanem przycisnęła - naturalnie, zbudziłem się
natychmiast ...); spędzałem tę noc, dalej na czytaniu książki Friedenthala,
która też mi objawiła swój nadprzyrodzony aspekt, ponieważ co parę stron
natrafiałem na niezadrukowaną kartkę; wstałem, nawet do biurka i
próbowałem przeczytać i przerobić napisany wczoraj rozdział, ale na nic wzrok mi się mącił i głowa ciążyła. Niech Bóg mnie obroni przed
bezsennością. Jeżeli moja matka rzeczywiście na nią cierpiała, lepiej
rozumiem moc, jaką nad nią miały proszki nasenne. Zasnąłem w końcu
przed samym śniadaniem, zdążyłem jeszcze przeczytać taką scenę w
półśnie: kościół wiejski, bardzo surowy i prosty, podobny do luterańskich
zborów, jakie spotyka się w Czechach, biały, wejście zamknięte - drzwi
drewniane, błyszczące świeżym pokostem; otwierają się naraz i wychodzi
ni to pierot, ni to astrolog, w czarnym płaszczu: w bardzo wysokiej,
spiczastej również czarnej czapce. Twarzy nie widać, a czapka siedzi na
głowie dziwnie krzywo; zasnąłem próbując ten obraz wyprostować oraz
śnić dalszy ciąg sceny - pojawiła się z boku bryka dwukonna, a że skądś
musiała wyjechać dobudowałem z boku kościoła kawałek muru i bramę
1267

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wyjazdową ... Potem wszystko się splątało. Dziś spałem i guzdrałem się do
południa. Pogodnie, mroźno, ogród wygląda jak cukiernia.
Wczoraj napisałem regularny rymowany wiersz (13 zgł.) rozmowę o
Grenadierze. Rymów i asonansów użyłem zdaje się głównie po to, aby
sobie samemu dowieść, że zdolność rymowania nie jest nadprzyrodzoną.
Istotnie, nie jest, a rozdział nie ma sensu: jest zanadto programowy i
zawiera dyskusję nieaktualną - z heglowskim pojmowaniem historii.
Spróbuję przerobić go i poprzedzić krótką teorią ukrytego wiersza - czy
"wierszowanej prozy".
Obory, 11.I.
Znów noc bezsenna, z bólem głowy, od którego, w braku moich
ukochanych proszków z krzyżykiem, próbowałem ratować się gorącą
kąpielą o godzinie 2:45 w nocy. Trochę to mi to nawet pomogło; przez pół
godziny leżałem w wannie (niezatkanej, gdyż administracja po remoncie
nie może dopasować odpowiedniego korka do właściwej dziury), leżałem
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tedy lejąc na siebie wodę brunatną, jak z kałuży czerpaną lub gorzej: z
gnojówki (brak odpowiednich filtrów do odpowiednich studni). Wróciłem
do pokoju oszołomiony, ożywiony, trochę senny i zobaczyłem wtedy moje
odzienie rozłożone na krześle; krzesło przystawione było do kaloryfera; na
siedzeniu stały moje buty oparte czubkami o kaloryfer - grzałem je bom
doświadczył, że ziębną od podłogi (brak odpowiednich izolacji i
uszczelnień). Pozycja tych butów była tak żywa, że ożywiła nawet
zwisające z krzesła rękawy od koszuli i wszystkie te moje rzeczy - buty,
sweter, koszula, gacie - wydały się czymś ledwie żywym, lub resztką po
żywym. I powiedziałem: oto ubranie po mnie.
*
Dziś spacer na łąki, gdzie byłem po raz ostatni 10 lat temu; nigdy nie
mogłem trafić na właściwą drogę, która tam prowadziła. Zapamiętałem z
owego spaceru dawnego olchowy lasek, przez który prowadzi droga,
biegnąca wierzchem grobli. Ten sam, lasek w śniegu - jakiż to wzniosły
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widok! Pnie olch, prawie jednakowej grubości, a gładkie, prawie proste, o
nieznacznych tylko zgrubieniach, skłonach, nachyleniach, wydają się
jednością, tworzą kompozycję i bardziej może niż jakikolwiek inny las
(zwłaszcza zimą, na tle śniegu), zdają się architekturą. Wyobraziłem sobie
bardzo plastycznie Bitwę Grochowską w takiej dekoracji - widziałem
wśród szarych olch błyski ognia, bezład cofających się, kryjących wśród
pni żołnierzy, widziałem plamy żółtych, amarantowych rabatów,
granatowe kurtki - widziałem ciemną zieleń następujących kolumn
rosyjskich, ich ryk słyszałem, walkę. Widziałem plamy krwi na śniegu.
Na rozstaju dróg jest nowy jakiś bezsensowny cmentarzyk żołnierski.
I powiedziałem sobie: może już dosyć tego przejmowania się śmiercią.
Mogłem umrzeć kiedy miałem dzień, rok - żyję lat czterdzieści: otóż to
najdziwniejsza moja przygoda! To my którzyśmy ocaleli z naszych
kokluszów i cholerynek, z wypadków ulicznych, wojen, młodzieńczych
gruźlic i przedwczesnych zawałów to my jesteśmy mniejszością, my
jesteśmy awanturnikami, szczęściarzami, którym wyjątkowo się powiodło.
A tamtych spotkał los zwyczajny.
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Jest ich doprawdy więcej - i to oni powinni tworzyć filozofię - czyli
regułę istnienia, nam poświęcając marginalne wzmianki.
Obory, 12/I.
Skończyłem?
Obory, 13/I.
Chyba skończyłem. 125,5 strony.
Tytuł: "Bajka o śpiącym królewiczu".
Warszawa, 15/I.
Wróciłem nie skończywszy przerabiać Gombrowicza dla Dominika de
Roux, który właśnie przyjechał.
Wczoraj długa rozmowa z A.T. Moja rada: milcz, nie rozmawiaj. O,
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Boże, wszystko to samo ... "Czy wszystko musi maleć, gnoić się ..."
Wydaje mi się to sprzeczne z zasadą (czy kierunkiem) życia".
*
Do Jacquesa Teynier:
Cher Monsieur,
de retour a Varsovie j'ai trouve sus mon buscou vos voeux de Nouvel
An. Je vous en remercie chalerensement, et je vous sonheite egalement
beauerap de bonheur dans Votre famille et de sacces dans le travail. Que le
sejour eu Pologne [...] [...] pour vous et pour votre esponse maiment
agreable et freutneux.
Avec tous nos sentiment les meilleurs
Kazia. i A. Kijowscy.
18/I.
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Z rozmowy z A.T. - powiedziałem jej: "Szczęście zawsze tworzy się z
resztek. To chyba straszne. Przedwczoraj u Lisowskich rozmowa z
Dominikiem de Roux. Do zapisania na później.
21.I.
Braki w dzienniku:
18 - spokojna, ateistyczna, drobnomieszczańska niedziela; wieczór u
Arturów.
19 - nic - albo nie pamiętam. Poprawki bajki. Szkic 5 rozdziału na nowo.
Jeszcze przy obiedzie. Wieczorem Kisiel na spacerze.
20 - Szpot. w redakcji. Wieczorem Jacek Woźniakowski na kolacji.
Opowiadanie o Kanadzie i Stanach. Znów olśnienie (moje) aktywnością i
"pilnością" Miłosza.
21 - Nic. Tylko wóz mi rozbili na postoju. Przerobiłem 5 rozdział bajki i
wymyśliłem tytuł: Śpiący Król. Szkic Dedala.
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22/I.
Nieciekawie. Napisałem Dedala o filmowych adaptacjach.
W redakcji byłem umówiony z prof. Amsterdamskim. Długi, blady,
ryży. Krońska chyba ma schizofrenię. Wpiła się wzrokiem i mówi tak
jakby każdym zdaniem przekazywała ostatnią wolę. W Związku zupełnie
szalona Wita Jurkiewiczowa opowiedziała mi o prześladowaniach jakich
jest ofiarą. To pewnie prawda, ale ja jej nie cierpię i nie ufam. Przy stole
opasły Flaszen, jak pop. Zabawnie opowiadał o przedstawieniu Kalkuty w
N. Yorku. Jarek jak zwykle. W szpitalu u Halinki. Reszta: dom, rozmowa z
Andrzejem o Weselu, dokończenie Dedala, głupi francuski western paryski
z taksówkarzami w roli kowbojów. Noc. Dobranoc.
W autobusie pomysł innego zakończenia, "Króla": Grenadier jest
Królem.
23/I.
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Takie głupie dni jak dzisiejszy będą mi się przypominać na sądzie
ostatecznym. Rano kończyłem przepisywać Dedala, zaniosłem go do
redakcji. Tam najpierw nikogo nie było, a potem zaczęli się schodzić:
Strzelecki - myślący kretyn, z którego nie można wydobyć słowa; nasi którzy naciągnęli Berezę na wódkę, na końcu Ważyk, który wpadł w
narracyjną euforię i opowiadał o Bierucie, KPP, Werflu, WeissberguCybulskim. Piszczał, kłamał, żydłaczył, pląsał, a myśmy go judzili. Obiad
z Berezą. Kłótnia z Jarkiem o Przybylskiego. Ja mówię, że to bałwan, a
Jarek się obraża. Popołudniu PEN-club z referatem Artura. W referacie
plótł - a potem przeczytał śliczne przekłady - zwłaszcza jeden z Nervala,
rzeczywiście cudowny. Głupia dyskusja, w której najgłupiej i
najniepotrzebniej ja się odezwałem. Teraz się wściekam.
24/I.
Rano piekło z PZU w związku z wypadkiem samochodowym.
Musiałem pójść aż na Stare Miasto. Odwiedziłem katedrę, którą Kardynał
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sobie nadal mebluje kredensami, o jakich marzył w dzieciństwie swoim
ubogim. Siedziałem w czytelni związkowej z Kulturą i Wiadomościami.
Obiad jadłem z Berezą i Braunem. W domu pisałem na nowo rozdział XII.
25/I.
Niedziela. Rano poprawiałem maszynopis bajki i zaniosłem
maszynistce; do obiadu to samo, po obiedzie to samo. Dzwonił Iredyński.
Upominał się o powieść, którą złożył w redakcji. Spotkałem na spacerze
Matuszewskiego. Oglądaliśmy razem mój rozbity samochód. Wieczorem o
erotyce urzędników ubezpieczeniowych. Spać. Niedziela. Myślę jak
zakończyć Bajkę.
27.I.
Drabina mojego wemniewstępowania:
1. Zabawy dziecinne (koleje, wojsko, utopie);
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2. lektury dziecinne: pomieszanie heroizmu z kameralnym szczęściem.
3. Wojna: nieuczestnictwo.
4. dewocja.
5. cierpienia.
6. próby wyzwolenia przez grzech, przez imitacje.
7. Mitologie:
religijna - Mauriac - od niego wyzwoli mnie Joyce.
społeczna - Mann.
historyczna - Malraux.
dziwność - Kafka.
próba autoeksplozji: Gombrowicz.
8. Moje antynomie.
9. Co z tego wszystkiego: wemniewstąpienia.
28/I.
Do Dom. de Roux.
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Cher Dominique, (wykreślony tekst).
29/I.
Gdym to pytanie stawiał taką miałem minę pyszną, wzniosłą, tragiczną,
że aleksandrynem odpowiedział Grenadier; być może dla drwiny albo też
mej królewskiej przestraszył się miny.
30/I.
Wymykają się obaj.
Zamieszanie. Tam za łby się wodzą, kanclerz z kapelanem, hrabia z
chamem. I wojska podzielone na wrogie odłamy.
My w Polskę uciekamy - do Krakowa.
Po drodze król mi opowiada i monologuje.
Gdyśmy stanęli w tym samym miejscu gdzie go spotkałem - umarł.
Wtem od miasta nadjechał powóz, a w nim mój brat, który tymczasem
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został prezydentem miasta.
Gdy mu opowiedziałem moje przygody, zarządził grenadiera pochować
- na Wawelu I gdy nadjechali dragoni - powiedział im: Panowie
oficerowie, weźcie te zwłoki i zanieście w podziemia zamku wawelskiego,
aby królom był równy.
*
Gdy skończyłem opowieść, dzieci zapytały:
- A korona?
- Dobrze ją schowałem! Jeszcze może się przydać ...
- A Zosia?
- Nigdy jej nie spotkałem! Ogród zaorany - fabrykę tam stawiają ...
Czasem, nocą, gdy [...] pragną - coś w niej cicho płacze ...
Odchodziłem. Wrony ... Zegar na wieży. Krakanie ...
- A mnie się wydało
że to z mej opowieści
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roześmiał się anioł.
2/II.
Tak, ten cały rozdział pisany "aleksandrynem" trzeba po prostu
wyrzucić.
Zakończenie jest dobrze wymyślone. Co ma być między pytaniem
"Gdzie ma korona" a zakończeniem?
Na zdrowy rozum:
XXXII: żądam korony i wyjaśniam dlaczego. Otóż nabrałem praw. Zresztą
każdy ma do niej prawo.
XXXIII: Jego odpowiedź: ja jestem królem.
Poczem: wymykają się razem etc.
Ale właściwie, jedyne zdrowe rozwiązanie było by takie: okazuje się,
że Grenadier wcale nie istnieje - tamten uciekł.
1280

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

13.II.70.
"Bajka" oddana. Dałem tytuł "Śpiący król". Dzisiaj przy obiedzie Jarek
powitał mnie już z miną dwuznaczną, mówiąc, że podobno napisałem
powieść podobną do jego sztuki. Już mu coś Irena nagadała. A do mnie
jeszcze nie dzwoniła. I rozpowiada także, że to niecenzuralne. Idiotka.
Potem przyszedł Bryll i dogadywaliśmy sobie b. niedowcipnie.
*
(List do Dominika da Roux po francusku - 4 strony)
*
19.II.
Siedzę w Liceum Batorego i czekam na belfra, który mnie wezwał w
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jakiejś dyscyplinarnej sprawie Andrzeja.
Bilans spraw taki:
Książka oddana, przez baby czytelnikowskie przywitana wrzaskiem
pochwał; zauważyłem, że pochwały te wypowiedziane przy stoliku Ireny
Sz. bardzo źle wpływają na moich przyjaciół - Artura i Jarka; Gustaw tylko
ucieszył się szczerze, i, jak mi Irena mówiła, Kaz. Brandys. No mniejsza o
to, ja innym razem napiszę co o książce sądzę; cała jej forma - tyle tylko
powiem - wynika z braku wyobraźni i nieumiejętności pisania, tak samo
jak forma Bram raju. Natomiast, ze słabości można zawsze uczynić siłę, ale
ja podejrzewam, że to wciąż nie jest siła prawdziwa i nie na długą metę
obliczona. "Cięższą podajcie mi zbroję ...".
Teraz muszę napisać o Gombrowiczu, a już mi się nie chce, muszę
poprawić przekład Baudelaire'a, na który już patrzeć nie mogę; obiecałem
też napisać o Ulyssesie. W gruncie rzeczy chcę napisać co myślę o czasach
prozy opowiadającej, opisującej, budującej - co tu jest do osiągnięcia, co tu
jest do zrobienia.
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Następnie książka o Mochnackim. Chciałbym zrekonstruować bieg
jego myśli, poczynając od Kanta, Herdera, De [...] i Machiavellego,
skończywszy na doświadczeniu politycznym. Jak ukazać wydrążenie jego
osobowości - pustkę, która w niej powstała w miejsce miłości i w miejsce
religii. Może poprzez jego zajęcie się Mickiewiczem?
Sztuka. Tak, chciałbym napisać sztukę. Właściwie zacząłem już ją
pisać, wczoraj na Czajce, patrząc na scenę z góry, (miałem miejsce na
balkonie), poczułem nagle strach - tremę - przed wypuszczeniem w tę
ogromną jej przestrzeń moich postaci; strach przed obszarem czasu
scenicznego, który miałbym zapełnić moimi chimerami.
Plan sztuki (tyt. roboczy S.O.S.):
Dwaj panowie w parku. Obaj panowie z pieskami. Siedzą na ławce,
każdy z kraja, czytają gazety. Naraz wpada między nich dziewczyna
ścigana przez typa - lub bandę typów. Do jednego z panów woła "ratuj
mnie". Żaden z nich się nie ruszył; dziewczyna odeszła przywołana przez
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typa. Panowie komentują to zdarzenie; w ciągu rozmowy dochodzi między
nimi do zbliżenia, do identyfikacji, która daje im radość - wpadają w
uniesienie, rozstają się z trudem, przeświadczeni, że zaczyna się dla nich
nowe życie, przecież jest ich dwóch jednakowych. W tym celu muszą być
bardzo kontrastowi na początku, wrogo do siebie nastawieni, gdy siadają
na ławce (nie podobają się sobie nawzajem, przeszkadzają sobie, połączyła
ich tylko ta ławka, i nic pozatem). Tym większa ich radość, gdy się łączą
we wspólnym przejęciu, we wspólnym strachu, we wspólnej trosce - np. o
dzieci, psy, żony, i o siebie. ...) Wobec tego musi dojść pomiędzy nimi do
zwierzeń - enigmatycznych, aluzyjnych, muszą sobie dać do zrozumienia,
że są głęboko nieszczęśliwi. Łączy ich także stłumione pożądanie, jakie
wzbudziła w nich dziewczyna, i zazdrość, wściekłość na typa.
22.II.
Awantura. Kasiński uznał, że książka jest niecenzuralna i zażądał
recenzji. A kto zrobi recenzję, która byłaby mi życzliwą a jednocześnie
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miarodajną politycznie? Na imieninach Jarosława Kasiński to rozpaplał,
nic nie mówiąc mnie. Jarosław zwrócił się do mnie z prośbą o maszynopis.
Dałem - choć to niedobrze. Pewnie mu się nie spodoba, a wtedy skutki
będą okropne. Będzie to rozpowiadał: A, niecenzuralne i niedobre ...
*
Co napisać na Dedala:
Kordian u Hanuszkiewicza. Grodzicki napisał, że nie wie czy mu się
podoba. Filler napisał, że nie rozumie. Kłossowicz miał zastrzeżenia do
kukiełek - żołnierzy i do tego Prezes jest najrozsądniejszy w scenie spisku.
Opis Kordiana. Scena - nie pusta, ale jama po scenie - scena jest
zburzona.
24.II.
W niedzielę rozmowa z Turowiczem; chce żebym pisał felietony do
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Tygodnika. Kisiel wraca do pisania, ale felietonów już pisać nie chce. Na
25 lat Tygodnika, ukazałby się mój pierwszy felieton!
Wczoraj afery. Samochodowe, szukanie pieniędzy.
Od Jarosława nie ma znaku.
Dziś oddałem Dedala.
Rozmawiałem z Cywińskim. Chce, żebym do Znaku pisywał. Katoliki
w ruchu bo poczuły, że już mi wolno pisać.
Obijałem się. Obiad z Brandysami, z Jarkiem, z Flaszenem.
Jestem bez grosza, Kazia w Zakopanem. Samochód i tak popsuty.
3.III.
Pan Turowicz chce, żebym mu felietony pisał. A gdyby to były
Dialogi?
Osoby. Powinny być cztery - dwóch panów i dwie panie - oraz piąty ja,
obserwator.
Panowie: Alexander i Zenon.
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Panie: Amelia i Zenobia.
Amelia jest damą Alexandra, Zenobia Zenona.
Alexander i Amelia są empirykami; Zenon i Zenobia pryncypialistami.
*
Wstęp: Po raz pierwszy od wielu lat udało mi się zgromadzić w moim
skromnym mieszkaniu czwórkę przyjaciół, z którymi wiele rozmawiałem
w czasach, gdy idee miały dla nas jeszcze wartość rzeczową; tak było,
gdyśmy byli młodzi, to jest lat temu - ha! - dwadzieścia. Dziwne to były
czasy. Przypomniał mi je niedawno Alexander, gdyśmy się przypadkowo
spotkali.
- Czy pamiętasz jak było wtedy ciemno? - zapytał mnie - Z powodu
oszczędności na energii elektrycznej nie wolno było palić w ogóle silnych
żarówek. Jasno było tylko w szpitalach. Może dlatego tak lubiliśmy
odwiedzać Zenobię w czasie jej dyżuru w pogotowiu. Ciągneliśmy jak ćmy
do światła z tych ulic tonących w mroku ...
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Ma rację było wtedy ciemno. - Dzisiaj - ciągnął dalej Alexander młodzi ludzie chowają się w cień - do piwnic, siadają przy ścianach.
Światła jest za dużo. I jest białe, wstrętne. Gdybyśmy wtedy zobaczyli
sklep MHD oświetlony jak dziś białymi rurami, oszalelibyśmy z zachwytu.
- Druga rzecz. Ostry podział ludzi. Wedle tego co myślą, i wedle, jak
się wtedy mówiło, stylu życia. Jak się ubiera, jak tańczy, jaką lubi
rozrywkę i czy ją lubi w ogóle, co czyta - cała siatka znaków
rozpoznawczych prowadziła do uznania człowieka za swego, lub obcego,
za szczerego zapaleńca, za fanatyka, za ukrytego cynika etc. ...
Przywykliśmy do tego tak bardzo, że gubimy się w gromadzie ludzkiej
zobojętniałej na różnice - w gromadzie upodobnionej ... w której różnice
występują właściwie tylko na tle różnicy wieku. Wszelkie inne różnice zawodu, wykształcenia, uposażenia, zamiłowań, a nawet płci - zbywany
dość obojętnym kiwnięciem głową. Niech sobie będzie taki lub owaki.
Zgodzimy się łatwo co do zasad, których nam brak ...
Hm, hm, coś nie tak - głupie.
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*
Rozmyślanie o śmiechu jest rozmyślaniem o wolności; kto nauczył się
umierać, oduczył się służyć.
(Montaigne, Pr.I str. 149).
"A jeśli żyliście jeden dzień wszystkoście poznali: jeden dzień podobny
jest do wszystkich."
(Mont. I/158)
*
W którymkolwiek punkcie życie wasze się kończy, jest ono całkowite."
(M. I/160)
*
Raczej przyjąć zasadę monologu. Jest naturalniejsza. I tak prowadzić
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rozważania, aby znalazło się wśród nich miejsce na opis i opowiadanie, aby
wszystko odtąd, co napiszę (poza teatrem i historią) było jednością.
Pisać księgę życia, naprzemian z ciekawymi przykładami czerpanymi z
historii, od czasu do czasu prezentować ucieleśnione idee na scenie lub
ekranie. O!
*
5.III.
Nie wiem czy ludzie wierzący dość dobrze rozumieją, że nie wszyscy
wierzą; i na odwrót. Pierwsi chętnie powiadają drugim: wierzycie, tylko nie
chcecie się do tego przyznać; drudzy pierwszym: wmawiacie sobie wiarę,
udajecie ją sami przed sobą. Ktokolwiek zdobył jakieś mocne przekonanie,
chętnie odróżnia się od reszty świata; uważa się za wtajemniczonego,
oświeconego, wywyższonego, i choć szerzenie swych zasad uważa za swój
obowiązak, z niejaką melancholią, myśli o dniu zwycięstwa, kiedy to
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ukochane jego myśli, co mu dały tyle radości, staną się powszechną
własnością. Tak jest z przekonaniami, które dotyczą konkretnych ludzkich
spraw, takimi jak własność prywatna, równouprawnienie kobiet, integracja
rasowa, język uniwersalny, palenie zwłok, przeszczepianie organów ciała i
mnóstwo innych, które zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat mobilizowały
ludzką energię, rozpalały namiętności, tworzyły związki fanatyków,
pobudzały do ostrej obrony ich przeciwników, tu i tam do dziś dnia leje się
krew z powodu przekonań; z powodu przekonań upadają rządy: w Irlandii,
w Belgii, w Stanach Zjednoczonych. Lecz wiara i niewiara nie jest
przekonaniem jak inne; wiara i niewiara to dwa różne kompleksy, na które
składają się i temperament, i typ wyobraźni, i wychowanie, i
doświadczenia osobiste, i praca umysłu.Wiara i niewiara to dwa różne, a
całkowite obrazy świata, tak całkowite, że nieporównywalne, tak
całkowite, że jedyne dla umysłu każdego z tworzących je ludzi, z których
każdy - ten wierzący, i ten niewierzący, przestaje w końcu dopuszczać
możliwość istnienia świata innego niż ten, w którym żyje; "wiarę" i
"niewiarę" porównać więc może się do owych przekonań, z których każde
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jest ruchomym, wymiennym elementem świata (stąd paradoksy: bardzo
postępowy człowiek, który okazuje się zatwardziałym konserwatystą w
jednym, jedynym procencie lub na odwrót) - różnicę jaka dzieli wiarę od
niewiary porównać można tylko z takimi jakie dzieliły od siebie np. przedi po- kopernikański system kosmiczny lub przed- i po- Orustenikowską
filozofią materii. Te różnice są tak wielkie, że ich realizacja jest właściwie
niedostrzegalna; tak wielka, że właściwie nie występuję między nimi
konflikt. To też nigdy w historii - nigdy! chyba się nie mylę! - nie było
konfliktu między wierzącymi i niewierzącymi; polało się morze krwi z
powodu różnic na tle wyznaniowym; prześladowano religie w imię innych
religii, albo też prześladowano religię jako zjawisko polityczne, społeczne,
kulturalne; były próby organizowania takiego konfliktu - na ogół
przejściowe, zawsze nieudane. Nigdy Konflikt tych dwóch postaw, tych
dwóch temperamentów wyobraźni, światów, nie pobudził autentycznych
namiętności społecznych, które wybuchały w sprawach błahych nawet, lub
bodaj łatwych do uzgodnienia. Nigdy! Tak mi się przynajmniej zdaje - w
każdym razie nie mogę na to znaleźć przykładu.
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Dlaczego? Dlatego chyba, że wierzący nie dopuszczają w ogóle myśli o
istnieniu niewierzących, i na odwrót. Różnica jest zbyt fundamentalna, aby
ją zrozumieć i opisać (mimo wysiłków nie potrafię wyobrazić sobie świata
takim, jakim widzieli ludzie przekonani, że ziemia jest płaska i oparta na
słupach, a przy tym - i to jest rzecz najistotniejsza, do której prowadzę wierzący, niewierzący to najczęściej, nie - zastanawiający się - nad innymi możliwościami. Nie mówię naturalnie o tych wierzących, którzy
nieustannie oglądają się na wszystko co wiarą nie jest - są to wątpiący; nie
mówię o tych niewierzących, którzy jak ćmy wokół świecy krążą w
strefach do wiary zbliżonych; i ci są wątpiący. To inna kategoria ludzi; dziś
mówię o tych, którzy nawet sami nie wiedzą jak mocno wierzą i jak
niemożliwe było by dla nich stać się kim innym, i o tych mówię, którzy
nawet nie wiedzą co to znaczy wierzyć. Pierwsi mówią o sobie czasem, że
mają "wątpliwości", które, gdy je wyjawią, okażą się jakimś osłabieniem
wyobraźni w jednym punkcie, lub błędną interpretacją dogmatu, lub jakimś
głupstwem dziecinnym; drudzy powiadają, że "chętnie" wierzącym, że
"zazdroszczą" uwierzyliby, ale nie potrafią. Jedni ku drugim nie zbliżają
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się jednocześnie i nie zbliżą nigdy. Jest to największa i jednocześnie
najbardziej statyczna, najbardziej bierna różnica jaka między ludźmi
występuje.
Między ludźmi - dodam - dorosłymi. Konflikt "wierzących" i
"niewierzących", rozgrywa się z całą siłą, z całym fanatyzmem wybucha, i
całą naturą człowieka angażuje w wieku dojrzewania, przeciwstawiając
dorastającego człowieka jego rodzinie i wychowawcom. Dorosłe
społeczeństwo jest nim wstrząsane codzień w innym punkcie swej budowli,
gdy jakiś chłopak pokryty pryszczami odkryje, świat może być inny, że
można go w ogóle inaczej widzieć, pojmować i przeżywać. Dorosłe
społeczeństwo zaciera różnicę między wiarą a niewiarą, resorbuje grożące
od jej strony konflikty, otacza ją systemem tolerancji, dyskrecją - może
nawet pomniejsza ją, w cień usuwa - zmuszona do tego przez młodych,
przez dojrzewających, których gwałtowność mogłaby zagrozić jego
spoistości. Ojciec musi w pewnej chwili powiedzieć szalejącemu synowi:
dziecko moje, tak czy tak możesz być uczciwy i szczęśliwy ... .
Niewiadomo z jakim rezultatem młody człowiek wyjdzie z wirażu. Albo
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utwierdzony w wierze dzieciństwa (lub w niewierze dzieciństwa - wszak
konflikt nie przebiega wcale jednokierunkowo, laicka Francja doczekała się
fideistycznego buntu młodzieży - podobnie pokolenie romantyzmu
buntowało się przeciw racjonalizmowi ojców), albo wyzbyty owej wiary;
praca społeczeństwa zmierza do tego, aby historia owego konfliktu
wewnętrznego pozostała bez skutku dla otoczenia; społeczeństwo stara się
zresorbować ten krwotok.
Różnica między wiarą a niewiarą jest nie dlatego najbardziej statyczna,
że taka nieofensywna jest natura tych dwóch postaw, lecz z powodu pracy,
jaką w ich rozbrojenie wkłada społeczny, rozum. Tolerancja jest zdobyczą
ludzkości; oczywiście, zdobyczą, która przynosi straty.
11.III.
Umarł Jerzy Lau; może bym się wcale nie przejął, gdybym wczoraj z
nim nie jadł obiadu w stołówce związkowej. Dlaczego śmierć znajomego
robi większe wrażenie niż śmierć nieznajomego, a śmierć znajomego,
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którego widziało się niedawno bardziej przestrasza niż śmierć kogoś od
dawna niespotykanego. Widocznie nie wierzymy zupełnie lub prawie
zupełnie tym wiadomościom o śmierci codziennej dochodzącej do nas z
nekrologów i notatek prasowych, ani też nie dociera do nas gigantyczna
kronika śmierci jaką jest historia. Musi zniknąć ktoś widziany, aby serce w
nas zadrżało; wydaje nam się, że to żal - a to strach najczęściej.
21.III.
Do Stefana Owinowskiego:
Drogi Panie Stefanie,
dopiero dziś w gazecie dowiedziałem się o Pana jubileuszu. Przesyłam
Panu z tej okazji serdeczne gratulacje oraz lepsze życzenia na dalsze długie
lata życia i pracy. Nie zaponmiałem i nie zapomnę nigdy życzliwości, z
jaką przyjmował mnie Pan do Koła Młodych i do związku,
zainteresowanie, jakie Pan okazał wtedy dla moich oratorskich i pisarskich
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popisów, a wreszcie przyjaźni, którą mi Pan ofiarował, i która pozwoliła mi
bardzo szybko wrosnąć w środowisko literackie, nabrać pewności siebie,
poznać swą wartość, wypracować sobie styl bycia, myślenia i pisania. Był
Pan bardzo ważnym czynnikiem mojego życiowego i literackiego
dojrzewania. Wspominam nieraz nasze długie nocne wędrówki po
Krakowie, jazdę do Nieborowa (nocleg na stacji w Łowiczu, bryczkę,
która, nas wiozła wśród kwietniowej śnieżycy), dziwaczną naszą
dwudniową samotność w Szczecinie, i wiele najróżniejszych trzeźwych i
pijanych, zabawnych i melancholijnych chwil; wspominam zabawy,
błazenady, dyskusje, porzekadła, leitmotywy, któreśmy sobie wymyślali!
Cała moja młodość literacka upływała na wykształceniu w sobie cech z
młodością sprzecznych: musiałem uczyć się zimnej kalkulacji, wyzbywać
się odruchów, wystrzegać się porywów złości czy entuzjazmu, pamiętać
zawsze, że wszystko jest grą, do której trzeba się, tylko dostosować, jeśli
chce się istnieć, a zarazem zachować osobistą godność; charakter
kształtowało się wtedy z samych negatywów. Powiadam sobie więc nieraz,
że młodość straciłem i że nikt mi jej nie zwróci. Gdy próbuję dopatrzeć się
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w tamtych latach jakiejś barwy i egzotyki, trafiam na wspomnienia
najczęściej z Panem związane.
Wiele razy szukałem okazji, aby Panu tych parę słów przekazać, cieszę
się, że ją dziś znalazłem. Dziękuję za wszystko i proszę o przyjęcie moich
najlepszych powinszowań i pozdrowień.
12.III.70. AK.
16.III.
W marcu 1970 roku przestał zupełnie używać pierwszej osoby; zabronił
jej sobie dla wszelkich wypowiedzi - nawet w listach do najbliższych osób
pisał "pozdrawia was i ściska, i tęskni za wami ... wasz ... ." Pomysł ten
zrodził się w jego głowie wtedy, gdy redaktor poczytnego tygodnika
literacko-społecznego zaprosił go do pisania felietonów. Propozycja ta
ogromnie mu pochlebiła; redaktora szanował, do pisma był przywiązany od
wielu lat, czytywał je jeszcze w gimnazjalnych czasach, z tych lektur, z
podziwu dla niektórych pisujących z nim autorów, przyszła mu ochota być
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pisarzem więc oczywiście, nie mógł oprzeć się chęci zawężenia kręgu i
wejścia na te szpalty, które kiedyś oglądał z nabożnym podziwem - ale
zarazem lęk ogarnął; cóż ma do powiedzenia. Ach, te wypowiedzi, te
enuncjacje ... . Czyż tak wiele jest spraw do nazwania po imieniu - i czyż
tak wiele jest różnic, w poglądach, aby je należało ustalać. Gdybyż miał
jakieś oryginalny pogląd na emancypację kobiet, lub szkodliwe skutki
powszechnego nauczania! Lecz nie: t.zn. jego światopogląd weltanschaung
składał się z niedopowiedzeń i ogólników, które z nim podzielał ogół
ludzkości w owym wieku, który uznać można za prawdziwe, choć nieco
przedziwne w formach zwycięstwo idei wieku poprzedniego ... Kto miał
się wyemancypować, ten się wyemancypował, kogo miano oświecić, tego
oświecono, kto się praw dobijał, ten się ich dobił ...
17.III.
Do Egona Naganowskiego.
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Dopiero teraz kiedy poznałem Ulyssesa w przekładzie Słomczyńskiego
(dotąd znałem tylko francuskie fragmenty) przeczytałem w całości
Twojego Telemacha, którego mi osiem lat temu ofiarowałeś, a którego w
owym czasie przejrzałem tylko, myśląc, że najpierw trzeba przeczytać
dzieło, a potem komentarz. Ale twoja książka nie jest komentarzem; nie ma
w niej nic belferskiego, ani też nic z krytycznego (czy krytyckiego, jak
niektórzy mówią) zawodowstwa. Czyta się ją jak przepiękny, długi list, w
którym dobry znajomy, znany z uprawiania szlechetnych manii, ze
skłonności do entuzjazmu, z namiętności do czytania trudnych książek,
opowiada o swoim nowym bziku. Jest to cudowne! Czytam Telemacha,
słyszę i widzę ciebie jak mówisz, zawsze jakby z pośpiechem, i z taką
jakby radością wewnętrzną, żeś wpadł na myśl, którą warto drugiemu
powierzyć. Telemach jest książką o cudach ludzkiej wyobraźni - do czego
można dojść, gdy się wejdzie w siebie, i gdy się całą uwagę skupi na
jednym przedmiocie.
Zastanowił mnie bardzo fragment o Finnegaus Wake, gdzie piszesz o
ukrytym w tej książce patrzeniu na brata. Nie wiedziałem o tym, a
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napisałem książkę, która kontynuuje "Dziecko przez ptaka przyniesione", i
w której występuje motyw starszego, znienawidzonego brata - na tle
legendy o dwóch braciach, którzy budowali wierze Mariackie w Krakowie
- motyw Kainowy, z powtarzającym się refrenem, "Nie jestem stróżem
brata mego" ... - nawet jeden z rozdziałów nazywa się "Stróż brata swego",
czyli zupełnie tak samo, jak książka Stanisława Joyce'a ... Wykształcony
recenzent będzie miał łatwą robotę - tylko, że ja dowiedziałem się o
istnieniu tej książki i o "bratobójczym" wątku "Finnegaus Wake" w miesiąc
po złożeniu maszynopisu w wydawnictwie! Nie szkodzi. To skojarzenie
tylko mi pochlebi i zrobi ze mnie bardziej, perwersyjnego niż jestem.
Literatura powstaje z naśladownictw i z parodii.
Przynajmniej więc spóźnione o lat siedem i pół (Dedykacja na
Telemachu jest z 10.XI.62) podziękowanie za książkę i najlepsze
pozdrowienia. Pani Twojej kłaniam się
A.
*
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Do Macieja Słomczyńskiego.
Drogi Maćku,
przeczytałem Ulyssesa, nic nie zrozumiałem, czytam komentarze i wracam
do początku. Zawdzięczam Ci wspaniałą przygodę literacką, a może coś
więcej. Przyjmij podziękowania, i gratulacje za wspaniałą pracę.
A.
*
18.III.
W jednej z gazet warszawskich ukazało się niedawno ogłoszenie
następującej treści: Odpisuję na listy w sprawach osobistych. Udzielam
porad moralnych. Na życzenie przesyłam historie prawdziwe lub zmyślone,
smutne lub żartobliwe. Odpowiadam na wątpliwości filozoficzne.
1302

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Doradzam lektury. Nazwisko, adres, telefon ... Dlaczego mam się męczyć
sam w domu nad wymyślaniem tematów i form takich, które odpowiadać
będą największej możliwie liczbie czytelników i dlaczego wydawnictwa
państwowe mają ponosić ryzyko moich nieszczęsnych pomysłów?
Dlaczegóż mam być bardziej uprzywilejowany od lekarza, który
rozpoczyna praktykę od wywieszenia tabliczki i zamieszczenia podobnego
właściwie anonsu, albo od rzemieślnika, który ogłasza się "aby ... naprawić
telewizor, dzwonić ... ". Dlaczego nie miałbym jak ów nikomu nieznany
Krupiński ogłosić: Aby was zabawił lub zachwycił lub wzruszył K. ...
piszemy ... Ktoś się odważy ...
20.III.
Powyższy szkic miał być felietonem do Tyg. Powszechnego,
pierwszym z serii, którą właśnie zaczynam. Głupiutki. Napisałem inny.
Ciekaw jestem co powiedzą. Czy to będzie rzeczywiście moja nowa
książka?
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*
Dzisiaj przeczytałem opowiadanie Jarosława pt. Czwarta symfonia.
Figle pederastyczne. Miłość homoseksualna jest po prostu miłością
niedojrzałą; literatura homoseksualistów jest także niedojrzała, ponieważ
przechodzi obok sprawy, która ich obchodzi najwięcej. Jarosław pisze, że
tworzenie jest oplataniem się człowieka wokół drugiego człowieka.
Dlaczego? A nie dominacją właśnie?
Relacja twórczość - miłość. Zacząć trzeba od fenomenologii miłości.
Tak samo zresztą określenie miłości homoseksualnej musi być
dokonane chyba poprzez miłość heteroseksualną i miłość mężczyzny do
mężczyzny jest albo wyższym stopniem miłości, albo miłością nieudałą,
albo się trzeba nią pochwalić, albo się do niej przyznać. Jarosław na jej
temat po prostu figluje. Myślę, że miłość homoseksualna jest to czysty
seksualizm ludzi do miłości niezdolnych; sztuka występuje tu w miejsce
nieobecnego uczucia.
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21.III.
Bardzo ważny artykuł Passenta w Polityce: czy mamy za dużo
studentów? Mamy ich za dużo w stosunku do sal i pracowni
uniwersyteckich, a także w stosunku do miejsc pracy dzisiaj stojących
otworem dla dyplomowanych pracowników. Nie mamy ich za dużo, ani w
stosunku do potrzeb gospodarki, ani w stosunku do innych krajów odpowiada autor. Stwierdza, że nieznane mu są obliczenia dotyczące liczby
studentów, jaka dziś powinna rozpoczynać studia, aby w odpowiedniej
chwili sprostać planowanym zamierzeniom gospodarczym.
Lecz nie to jest najważniejsze, że popełniono jakieś może błędy w
planowaniu, albo że nie ma synchronizacji między rozwojem gospodarki, a
rozwojem wyższych uczelni.
Nas interesuje w tej chwili rachunek ludzkich ambicji. Passent
wspomina o tym, że każda osoba nie przyjęta na studia to jeden dramat
osobisty.
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22.III.
Wczoraj, w przejściu przez miasto, w zimnej mgle, w błocie myśl taka:
istnienia nasze, to wszystko co mamy, i to właśnie jest to, na czym nie
możemy się opierać, to właśnie jest najbardziej kruche. Każdy przedmiot z
naszego otoczenia, byle krzesło, byle buda, byle krzak, żyć będzie dłużej
ode mnie; i większość ludzi, których mijam, a w każdym razie ich
zwyczaje i zmartwienia. Ja z tego całego świata jestem, - z mojego punktu
widzenia - najbardziej zagrożony. Dla mnie jednego razem z moim życiem
skończy się wszystko, i ja jeden naprawdę nie wiem, kiedy to będzie. Inni
znają o tyle lepiej termin swojej śmierci, że mogą go określić w
przybliżeniu. Każdy z tych ludzi zapytany kiedy umrą, popatrzy na mnie i
powie: za jakie dwadzieścia - trzydzieści lat, sauf imprevu ... I powie
wszystko. Dla mnie każda chwila jest ważna, a rachunek w przybliżeniu
nie wchodzi w grę. Ja jeden nie wiem nic, a wiem tylko to. Nic nie wiem o
moim istnieniu, a nie wiem nic innego. W tym błędnym kole zawarta jest
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prawda o mnie.
I to jest właśnie ta myśl, którą trzeba mi przezwyciężyć. To jest punkt
wyjścia, jedyny, z którego można rozpocząć prawidłowe rozumowanie i
prawidłowe postępowanie. Lecz w tym punkcie pozostać nie można pod
groźbą śmierci natychmiastowej - duchowej. Na taką śmierć umarła moja
matka, na wiele lat przed swoją śmiercią fizyczną. Taką śmiercią
próbowała mnie zarazić. Co jej się częściowo udało. Do dziś dnia
niezupełnie mogę zrozumieć dlaczego ludzie interesują się tak wieloma
rzeczami i zadają sobie tak wiele różnych pytań, skoro każdemu sęp już
siedzi na ramieniu.
Jakże łatwo jest rozbudzić w sobie wyobraźnię ku śmierci! O ile
trudniej - etycznie trudno - jest wzbudzić wyobraźnię ku życiu.
*
Co do artykułu Passenta: otóż chodzi mi o klimat niewyżycia, który i
tak już jest tak charakterystyczny dla społeczeństwa polskiego, który
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zawsze miał głębokie uzasadnienia w politycznych, gospodarczych i
społecznych przyczynach, a który teraz pogłębi się jeszcze przez tę historię
z uniwersytetami.
Pozytywistyczny powieściopisarz już w tej chwili układał by, powieść
na ten temat. Jej bohaterem byłby chłopak, który wypełnił doskonale
wszystkie warunki i zdał egzamin. Przeżywa upojenie życiowym
zwycięstwem, kocha świat, Polskę Ludową, już widzi siebie w przyszłości
... Poznaje dziewczynę, której czegoś zabrakło: może punktu do biografii,
zbyt dobrze, a raczej zbyt źle urodzona! Tak, lecz to właśnie podoba się w
niej chłopcu, to go właśnie w niej interesuje. Dziewczyna jest zbuntowana
przeciw swojemu mieszczańskiemu czy "inteligenckiemu" środowisku,
trochę chorowita, niebardzo zrównoważona, neurotyczna, nie może się
uczyć - i przegrywa. Chłopak opiekuje się nią, chce - czegoś chce - ale już
nic ich nie połączy: dziewczyna musi wrócić do siebie, do miasteczka;
wyjdzie za kogoś, za miejscowego konowała, będzie przez całe życie
wspominała dzień, w którym ją "odpalono"; jeszcze swoim dzieciom
przekaże wspomnienie tej klęski. Cień tej klęski pada również na sukces
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naszego bohatera. Rozgląda się baczniej, dokoła. Widzi mnóstwo innych
przypadków, które dają do myślenia: oto wiejski cłopak, pracowity trochę
ciężki, źle przygotowany - oblał egzamin, a punkty go nie ratują bo ojciec
ma trochę za dużo morgów. Oto syn robotnika, który został awansowany
na dyrektora; chłopak wychował się w atmosferze sukcesu - cudu
socjalnego; korzystał z różnych ułatwień i przywilejów, i sądził, że należą
mu się one nadal. Oblewa egzamin - boi się ojca. Oto jakaś istota samotna,
która czekając na wynik wspomina swojego ojca, który przez całe życie
wspominał jeden rok spędzony na uniwersytecie - przed wojskiem, i to że
tak śmiesznie się złożyło, bo dziadek też spędził rok na uniwersytecie przed pierwszą wojną. Ciągłość została zachowana.
I takie to rozmowy toczą między sobą studenci i studentki, a zegar Bibl.
Uniwersyteckiej wydzwania przez chrapliwe głośniki "Gaudeamus igitur".
Są jeszcze inne motywy. Kiedy piszący te słowa zbliżał się do matury
właśnie wprowadzono egzaminy wstępne razem z punktacją socjalną i za
przynależność do organizacji politycznych. Gimnazjum, do którego chodził
było, jak to się mówiło wówczas, "reakcyjne"; większość młodzieży
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pochodziła z domów mieszczańskich, i tzw. wolnych zawodów, sporo było
herbowych "beretów", czyli byłych ziemian. Przy wszystkich okazjach
politycznych młodzież stawiała się dość ostro, a nawiedzający naszą szkołę
prelegenci ZWM i OM TUR, których zadaniem było werbowanie do
organizacji, mieli niełatwe zadania. Gdy tylko rozeszły się wiadomości o
punktach za przynależność organizacyjną (a nasz rocznik był zdaje się
pierwszy, który wstępował na uniwersytet w odnowionym trybie), zmieniła
się raptownie atmosfera. Spiskowano, zmawiano się po kątach, w grupach
zaufanych na jeden temat, wpisać się czy nie wpisać? Wpisywano się w
tajemnicy. Pamiętam dzień, kiedy do klasy przyszedł wizytator i spytał kto
jest członkiem organizacji - pamiętam moje zdumienie: wstali - po krótkiej
chwili wachania - najwięksi pyskacze, "anty ...". Pomogło, naturalnie.
Później, na uniwersytecie stykałem się z nimi jako z działaczami;
zdobywali ponurą sławę jako sekciarze, cynicy, karierowicze, doktrynerzy
- doskonale pasowali do klimatu politycznego tych lat 1948-1952.
I jeszcze jedno. Było rzeczą zrozumiałą, że wtedy w 1948 roku
przeprowadzano reformę studiów w duchu ogólnej rewolucji społecznej.
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Była wtedy, powtarzam, rzecz zrozumiała, choćby dlatego, że w każdym
ogniwie życia społecznego działał wówczas ten mechanizm rewanżu psychologia "dnia zapłaty" obowiązywała powszechnie, i trudno było
wtedy poddać pod zastanowienie fakt, czy rzeczywiście dzieci mają
odpowiadać za przynależność klasową rodziców, czy nie mądrzej było z
punktu widzenia taktyki rewolucyjnej antagonistyczne klasy osłabiać
wiążąc ich dzieci z nowym systemem właśnie przez kształcenie? Zamiast
tego w środowiskach "bereckich" i mieszczańskich, gdzie już pogodzono
się z utratą szansy kształcenia, lub z możliwością uzyskania tylko jakichś
marginalnych łatwo dostępnych studiów, powstała atmosfera okopów św.
Trójcy, a młodzież tym bardziej solidarna stawała się ze swym
środowiskiem.
Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Prof. Szczepański w głośnym artykule
drukowanym bodaj na jesieni w życiu Warszawy dowodził jak
anachroniczne są kategorie klasowe stosowane do punktacji. Naturalnie,
inna jest dziś zasada - punkty służą tylko do wyrównania ew. braków do
wyrównania szans, mają tylko pomagać w przedostaniu się przez bramę
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egzaminacyjną ludziom zdolnym, którym środowisko społeczne dało mniej
niż innym. Jakiekolwiek jednak są zasady, którymi kierowano się przy
wprowadzeniu systemu punktów, i jakakolwiek byłaby ich interpretacja
choćby w poszczególnych wypadkach ułatwiały ów start życiowy jakim
jest niewątpliwie egzamin na wyższą uczelnię, w sumie stanowią one
system utrudnień; utrudnienie powołuje do życia, sposób na jego obejście.
Odpowiedzią na system utrudnień jest cały system chwytów i podstępów;
już jest, już działa razem ze wszystkimi skutkami psychologicznymi i
moralnymi. Wśród młodzieży zaczyna działać bardzo wcześnie - już w VII
klasie szkoły podstawowej! Tak: bo stopnie i opinie z VII klasy już liczą
się przy egzaminie do liceum. Słyszy się głosy, że młodzież jest
przedwcześnie dojrzała, że zanadto rządzi się zimną kalkulacją, że ma
cyniczny pogląd na życie społeczne, że panuje wśród niej hasło śmierć
frajerom ... Oczywiście, to są właśnie skutki uboczne systemu, o którym
prof. Szczepański (cyt. za Passentem) powiedział, że jest skuteczny tylko
na rzecz zmniejszenia liczby studentów. Ten cel niewątpliwie został
osiągnięty. A czy "poprawił" się skład socjalny i umysłowy, i naukowy w
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liceach i uniwersytetach? Czy zyskała na tym atmosfera społeczna. Czy
zyskała na tym przyszłość? Nie wiem. Myślę w tej chwili o tej przyszłości.
Myślę o tym, że jeszcze za pięćdziesiąt lat spotykać będziemy, smutnych
emerytów, którzy będą nam opowiadać jak ich utrącono przy egzaminie na
wyższe uczelnie. Wyśmiewano się kiedyś, (już przed wojną chyba) z
inteligenta polskiego; że niedokształcony, że zawsze z aspiracjami
przewyższającymi pracę jaką wykonuje, że byle maturę zdał, a już czuje się
wywyższony nad wykwalifikowanego rzemieślnika - "inteligent, polski
święty" - drwił Gałczyński. A czy kto opowiedział historię niszczenia
polskiej inteligencji, o tym jak trudno było zdobyć wyższe wykształcenie w
czasach zaborów, zwłaszcza w rosyjskim zaborze, gdy nie było w kraju ani
jednej uczelni polskiej; w dwudziestoleciu było to znowu szalenie
kosztowne ... A po wojnie połączone z całym systemem szykan ...
Czyżby miał w nieskończoność przedłużyć się ten klimat niewyżycia,
nieszczęścia życiowego, który sprawia, że jesteśmy jacy jesteśmy ...
Rozumiem: miejsc nie ma i trzeba wybierać. Ale nie można udawać, że
nie ma społecznego problemu tych, którzy się nie dostali. "Jest to nie tylko
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ich osobisty dramat" - pisze Passent.
23.III.
Wczoraj wódka u Zim. Jerzy - zdaje się, że to było dla niego. Chciał się
pokazać po wydrukowaniu w Kulturze. Pijaństwo, błazeństwa, w końcu go
zapytałem jak do tego doszło. Zaczął coś bełkotać o Bratnym, "którego
lubię" - powiedział, i o Słomianowskim.
Kryptonim La Donca. Dziś rano uczucie bólu - jakby mi odjęło - już
nie część mnie samego, ale formę mnie samego. Strach, że przestanę być,
istnieć, jeśli La Donca w tej chwili, natychmiast nie znajdzie się przy mnie.
Ale - oczywiście - żyję. I mówię, że La Donca jest taka sobie.
25.III.
Wczoraj wieczór u Danki Cs. Przyszli Matuszewscy. Ryszard
opowiadał jak w 1939 roku zakładał linię łączności. Kiedy dochodził do
1314

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

końca linii, okazało się, że zerwana leży już na ziemi, i już nikogo z
niczym nie łączy.
Wrzesień pozostawił u nas wszystkich uraz nieudanej działalności uraz
zerwania łączności, logiki. Jesteśmy jak człowiek, który przeżył wylew
krwi do mózgu i nie może otrząsnąć się z wrażenia, którego doznał na
sekundę przed atakiem: wszystko się chwieje, wszystko jest niepewne,
wszystko zawodzi.
Telefonował Turowicz - felieton poszedł w świątecznym numerze.
Muszę już wysłać nowy. Trzeba sobie chyba powiedzieć, że nic innego
pisać nie będę i z felietonu uczynić mój gatunek koronny.
*
Ulysses. Ktoś (Kraśko) powiedział, że będziemy mieli niedługo stu
Joyce'ów. To głupie. Ulysses ma już prawie pół wieku. Wynalazki Jamesa
Joyce'a dotarły do nas już dawno pośrednimi drogami. (Teodor Parnicki?
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Czy on na materiale historii nie chciał dowieść, że historii wcale nie ma?
Jak Joyce budował Odyseję poza historią i poza teogonią ...). Już dawno
docierały do nas pomysły Joyce'a, a dopiero teraz jego wielkość. Wielkość
Joyce'a: w myśl o wielkiej księdze. Ulysses - książka, której napisać się nie
da. Książka, w której zmieści się cały świat - książka, która obejmie cały
świat - która będzie metaforą świata - jak Boska Komedia. Boska
Komedia: świat człowieka średniowiecznego: wzwyż i w dół - człowiek
zawieszony pośród rzeczy ostatecznych, w ich przecięciu. Komedia ludzka
Balzaca - człowiek pośród zdarzeń w konfrontacji ze swoimi aspiracjami!
człowiek stający się przekształcający, eksplorator. Człowiek Joyce'a jedyny świat - on sam. Nie ma rzeczy ostatecznych, nie ma piekła i nieba;
nie ma aspiracji - głupie marzenie Blooma. Nie ma zdarzeń - idiotyzm
zdarzeń. Kobieta. Bohater tradycyjnej powieści szuka kobiety, ugania się
za nią, wyrywa ją rywalom. Kobieta w Ulyssesie czeka - śpi, jest punktem
nieruchomym - pożądanie i hańba. Jedyny świat - on sam - i to decorum miasto labirynt - labirynt ślepych korytarzy - anty-Odyseja bez bitwy o
Troję i bez sporu bogów.
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Stu Joyce'ów? Podobnym do Joyce'a można być tylko w tym jednym
zamiarze: w zamiarze napisania owej książki, której napisać się nie da książki tak pełnej, a tak nieudałej, by ją czytelnicy dopełnić mogli swoim
zrozumieniem. Ulysses jest książką przeinterpretowaną - oczywiście jak
Odyseja, jak Boska Komedia i jak Ludzka Komedia - każde arcydzieło, z
których każde jest jakąś klęską wobec zamiaru, z którego się zrodziło.
Księga współczesna. Księga rekonstrukcji, miasta, historii, rzeczy
ostatecznych. ...
Żył w rekonstruowanym mieście ... którego nie znał przed katastrofą.
Chodził jego ulicami ... pośród domostw brzydkich, kruchych, próbując
zrozumieć jak było dawniej ... Znajdywał twarze [...] , [...] ...
Któregoś dnia wszedł do sklepiku z piwem i posłyszał ...
[...] nam powie co posłyszał ...
*
Żył w mieście odbudowanym z ruin, którego nie znał przed katastrofą.
1317

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Szukał jego śladów nie z samej tylko ciekawości, ale także z tęsknoty za
miastem, które opuścił, i w którym przeżył dzieciństwo. Skrawek starego
domu odnaleziony w bocznej ulicy, do której nie dotarli jeszcze
rekonstruktorzy - skrawek innej ulicy, która w niezmienionej postaci trwa
gdzieś indziej w innym mieście, gdzie wystarczy pojechać, aby odnaleźć
takie same latarnie gazowe, sklepik na rogu, i nawet takie same wiązki
drzewa na rozpałkę do pieca powiązane powrósłami, po jakie biegał
ściskając w ręce szare, papierowe złotówki.
27.III.
Oj te moje felietony w Tygodniku. Wydaje mi się, że to b. niedobre.
Widać, że mam najlepszą wolę, że wkładam w to nawet wiele starania, ale
nikt z tego nie będzie miał żadnej pociechy. Niejednolite, i takie
sprawiające wrażenie, jakby autor chciał wprawdzie masę powiedzieć, ale
nie wiedział dobrze, co to ma być.
Mam jakieś okropne o sobie wyobrażenie. Cały wydaję się sobie
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rozbity. Bez stylu. Bez myśli ani jednej. I nie wiem co bym miał zrobić,
aby odszukać dobre samopoczucie, którego mi przecież nie brakowało
jeszcze całkiem niedawno.
Pustka w głowie. Jak ją sobie zapełnić. Skąd "pobrać" trochę ciepła,
serca, energii ...
Zdaje się, że za bardzo staram się o styl.
*
Rozmowa z wulkanizatorem. Czekał na okazję, żeby poskarżyć się na
chorobę serca. Na dusznicę bolesną.
29.III. Śnieżna i mroźna Wielkanoc.
Mój felieton w Tygodniku. Uch, taki tekst, który Le Figaro Littéraire
powinna dostać na święta od jakiegoś drugorzędnego akademika. "Cher
ami, vous lesher certainement feulque chye dens votre, tizoire. Sortez la
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pour nous _ l'accasion de la fete. Votre devon_ ...
Następny lepszy, ale mgłowy. Nie mogę wytrzymać w domu. Jędrek z
łazienki wrzeszczy do kuchni, żeby mu Kazia dała mydło, Kazia z kuchni
mu odwrzaskuje, żeby wymydlił resztkę.
*
Najgorsza chwila przy pisaniu książki, wybór imienia dla bohatera. W
tym wyjaśnia się akt uzurpacji i dowolności. Dlaczego tak, a nie inaczej?
I żeby to było znaczące: np. Doświadczyński, albo Dedalus. Albo
Glueryp Kepen.
Ale: Wokulski, Niemirski, albo ci od Nałkowskiej.
Bohater literacki dzisiaj - to ukryte ego. Jak zrobić, żeby to nie było
ego. Wyprowadzić go z literatury. Przetwarzać stare wątki, stare postacie.
Mój bohater nazywać się będzie Wincenty Kadłubek. Największy
pisarz polski, ten, który z niczego stworzył narodową wyobraźnię.
Przełożył historię o ileś tam wieków wstecz, stworzył fikcyjne posłanie,
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które stało się o wiele bliższe i prawdziwsze od posłań rzeczywistych.
Powieść o Wincentym Kadłubku. Ach, nic ciekawego - pracowity
mnich, który nie miał czym zapełnić swojej kroniki, fabrykował polską
historię, tak jak potem fabrykowało się rodom szlacheckim rzymską
genealogię.
*
Był kiedy w Polsce, był kiedy w świecie większy pisarz od tego
cysterskiego mnicha, który nie wiedząc czym zapełnić księgi kronik,
zmyślił parę set lat historii, stworzył (z lektur, ze swej erudycji), postacie
królów, królewien, smoka, orły, tragedie, i sprawił to, że historii kraju p...
30/III.
Świąteczne śniadanie u Wiktora. Spotkanie z jednorękim biologiem,
który mnie wyprowadzał z uniwersytetu w III/68. Katolicki intelektualista
1321

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

zabrnął w syjonizm, a Julia blada patrzyła w twarz Artura, który łykał
papierosa za papierosem. Ja uciekłem do jakiejś fru - fru z STS. Janka
sprowadziła tych swoich katolików z biologii, Wiktor swoich
zatempowców i tę z STS - ach, co to był za ślub.
*
Samochód zabeczał cienko na wstecznym biegu.
*
Uwaga. Rozkosz skupionej uwagi. Słuchałem przebojów, patrzyłem w
telewizor. Skupiłem uwagę na melodii, na gestach tancerzy. Skupiłem
uwagę na ile mnie tylko było stać. Poczułem rozkosz, ulgę, dumę, radość.
Byłem szczęśliwy. Nic, tylko to: uważać, uważać, skupić się.
*
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Artur. Ach, kretyn, ach, maniak.
*
Chłopski chór nad Balerym.
31.III.
Oczywiście, można do felietonów w Tygodniku włączyć opowiadania
(zrobiłem to przecież już w Przeglądzie - por. "A ja znów świnki ładuję
...") - pod warunkiem, że będą rzeczywiście stanowiły ciągłość wymienną z
autokrytyczną refleksją etc.
*
Lektura Bakakaj. Ach, więc to mnie kiedyś przykuło do Gombrowicza:
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świadomość wyodrębnienia - zupełnie jasna - t.zn. nie, że jest inny i nie
może (nie wolno mu) żyć jak innym ludziom. Ale nie wie jeszcze jakie są
tego powody, t.zn. nie wie jakie powody podać, ogłosić. I wymyśla, i
rzuca, i naśladuje: wziął epilepsję od Dostojewskiego. Żydowstwo - diabli
wiedzą skąd.
2.4.
Był raz pisarz jeden, człowiek wykształcony i ambitny, któremu
przyszło urodzić się w kraju nawpół dzikim, pośród ludzi nie umiejących
czytać, w narodzie, który nie miał ani swej historii, ani religii ...
Da się go porównać tylko z Wergiliuszem.
3.IV.
Śnieg - biało, mokro, lepko, niespotykane o tej porze masy śniegu
zwaliły się wczorajszej nocy na ziemię, na miasto, a grzmiało przy tym w
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chmurach.
Myślał czasem o tym, żeby ze wszystkim zrobić generalny porządek.
Wszyscy dokoła mówili, że zmieniło się - ale: co się właściwie zmieniło, i
że człowiek jest inny, jego obyczaje inne, i cele, lecz jak - myślał - to
sprawdzić skoro o wczorajszych jego obyczajach mamy tylko fałszywe
wiadomości, i nic, nic nie wiemy jaki był człowiek dawniej. Nic,
albowiem: kłamią wspomnienia, po wierzchu faktów ślizgają się historycy,
a literatura - ta zawsze buduje sobie własne światy - wspaniałe, zapewne,
wspaniałe dlatego m. in., że tak mało mają wspólnego z rzeczywistością.
Czy kto kiedy napisze o tym jak bezmyślnie żyjemy? Jak niszczymy
systematycznie jedną po drugiej dziedzinę naszych wzruszeń, zamyśleń,
namiętności? O tym, jak głupio, płytko, nieciekawie, kochamy, cierpimy i
umieramy? Nie, nikt tego nie napisze, jak nikt nie napisał o tym, że równie
płytko, głupio i nieciekawie spełniali swe życie rodzice nasi, i dziadkowie.
Ktoś, kiedyś o nas wymyśli, wspaniałe romanse i tragedie - jak i o tamtych
durniach wymyślono - i nie będzie w tym ani słowa prawdy o świecie tylko ta jedna niezmienna prawda wyobraźni - prawda ludzkich pragnień i
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aspiracji.
Wszak i my mamy aspiracje do wielkości uczuć, lęków.
Tak, lecz może już lepiej niż kto kiedy wiemy, że kłamiemy - co
więcej, z tej świadomości może pierwsi czerpiemy niejasną dumą - ta
świadomość właśnie jakoś nam pochlebia i cenimy (och, nie wszyscy...)
tych co nam to mówią - takich pisarzy demistyfikatorów jak Joyce, albo
Celine, albo Gombrowicz ... Może to jest inne - i może rzeczywiście
przyszedł czas aby z tym wszystkim zrobić generalny porządek - myślał
próbując z wielkim natężeniem stylów różnych chwytów, sposobów aby
też, swój kęs prawdy uszczknąć - prawdy, do której Bóg wie czemu czuł
się powołany, zaproszony.
Czemu? Właśnie czemu? I kto tej prawdy potrzebuje? Komu ona jest
potrzebna? I gdzie ona jest? W możliwościach idealnych ludzkiej
wuobraźni, czy w tym, co jest, co dzieje się, i co jest ostatecznie tylko
wypadkową ... To pomyślawszy ... (zamarzył o...).
5/IV.
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Do sztuki: w akcie I rozmowa z milicjantem, który skompromituje to
całe zdarzenie, zmuszając tym samym pana I do rozdmuchiwania go,
nadymania. Pan II stanie po stronie władz i wywiąże się między panami
dysputa quasi-polityczna.
W jej trakcie (w tym miejscu, gdzie dwaj panowie porównują się swoją
kłótnię do kłótni dziecięcych), z boku poczną do nich podbiegać,
podjeżdżać, podtaczać się, różne zabawki: kolorowa piłka, koło, bąk,
nakręcany miś. ... Ich reakcja na to? Nie wiem.
Te zabawki zostaną u stóp ławki - kanapy, i w drugiej części aktu II
przypominać będą, Panu I jego żonie dzieciństwo ich córki; wywołają w
nich wspomnienia. Wśród tych miłych, ciepłych wspomnień, Pan I i żona
będą bawić się tymi zabawkami - on rzuci piłkę, ona złapie i t.d. - co ich z
kolei doprowadzi do szalonego rozdrażnienia, do wybuchu, do
wzajemnych oskarżeń o to, że ich córki nie ma wśród nich, między nimi, a
także o "zasmarkane życie", "zniszczoną młodość" - Byłem niewinnym
dzieckiem... - Byłem ciekawym młodzieńcem.
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6/IV.
Ustalić kilka podstawowych reguł mojego postępowania.
8/IV.
Odmowa w sprawie Toronto - brak funduszów. Zdawkowy list do
Bieńkowskiej.
Przedwczoraj wizyta Jacka B. Miejsce spacerów: 4x4,5 m., mur wysok.
3,5 m. ostatnio jeszcze podwyższony. Jak szukał Małgorzaty otwierając
kolejno wszystkie drzwi - i w jednym pokoju zobaczył ją w trakcie ...
Dziś Hol. podniecony wyborem na prezesa SPATiFu. Już rozmowy, już
intymności na najwyższym szczeblu, już wiara w czyjąś dobrą wolę, a
wszystko po to, aby temu idiotycznemu stolikowi, przy którym codzień
zasiada, uzasadnić jakieś swoje uczestnictwo.
Artur z paczką książek pod pachą - własnych. Marsz z Jankiem przez
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całe miasto, - ciepło, sucho w gardle, czerwone wino w Dziekance.
Hanuszkiewicz i Kucówna przy obiedzie. Janek o Kucównie: to Bryll ...
*
List do J. Stryjkowskiego:
Drogi,
dziękuję Ci za list i kartkę. Wracaj, wracaj, Anka mi działa na nerwy,
kiedy ciebie nie ma. A gdy wrócisz, znów Ty mnie drażnić będziesz! Ankę
zaś polubię. Dziwne jakieś sprzężenie powstało dla mnie między nią a
Tobą. Anka przyjaźni się z Ireną Kr.; tę ostatnią podejrzewam o
schizofrenię. Wkładają sobie na głowę coraz dziwniejsze czapy-banie
jakieś filcowe, albo kaptury ze sztucznych włókien, albo słomiane cylindry,
albo owijają sobie głowy szalikami, i chodzą skrzywione, blade. Jarosław
we Włoszech. Przeczytał moją powieść i zwrócił mi z wyraźnym,
nieukrywanym wstrętem. Napisał opowiadanie o młodym Pietii, który
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kochał księcia, i skomponował dla niego symfonię, a gdy mu książę dał po
mordzie poświęcił resztę kompozycji słudze Tariebuna Wani który go w
bani schlastał rózeczką i dobrze całego namydlił. Uch! Wydrukujemy w
jubileuszowym numerze. Jak się czujesz? Straszna była zima, ale już taje.
Jadę jutro do Zakopanego. Ściskam Cię serdecznie, i Kazia Cię ściska.
W pociągu, 9/IV.
Zapomniałem kiedyś zapisać nowych pomysłów dotyczących sztuki:
nie zapisałem.
*
Tajemnicą wszelkiej twórczości jest upór, zacietrzewienie. Niech
pomysł będzie głupi - dowieść, że był konieczny, jedyny. Twórczość:
rekonstrukcja ukrytego porządku w świecie, powtarzalność symetrii,
analogii. Rozpocząć z bodaj którego miejsca, byle jak, byle wytrwać. Musi
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się z tego (coś ułożyć).
*
Starość - nowy punkt widzenia. Z każdego miejsca życia widać je całe,
jeśli ciekawość przyjąć za cnotę główną - ciekawość na przeżycia, lecz
rozumienia.
*
Coraz nowe punkty widzenia.
Coraz większe obrazy mądrości.
Życie wieczne: uczestnictwo w myśli kosmicznej.
Potępienie: przepadek w wiecznym idiotyzmie.
Program radowania się własną myślą i postępowanie w niej.
Mieć program: rodzenie dzieci, wychow. wykszt., praca zawodowa etc.
- nawet borykanie się - byle ze świadomością, że to mieści się w ogólnym
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planie rozumienia świata.
Kraków,10/4.
Przyjechałem tu wczoraj wieczorem, do teściowej, w drodze do
Zakopanego. Droga zleciała szybko, myślałem cały czas, mając przed sobą
dwie stare twarze - mężczyzny i kobiety - myślałem, myślałem o tym do
czego zmierzam, co właściwie chcę osiągnąć, ja, skazany na starość, na
śmierć na otyłość, na zmarszczki, i ten wyraz ogłupienia, który gnieździ się
w rysach starych ludzi, w kącikach ust, w liniach zmarszczek. Oczy im
biegają. Dawne, długoletnie strachy ulepiły im twarze. Otóż i to mnie
czeka. Otyłość, astma, strach o każdy dzień następny, strach przed każdym
wysiłkiem i każdą niewygodą czeka mnie ogłupienie przez ten strach
biologiczny, milczący, zachowawczy. Wiem o tym ... Do czego zmierzam?
Chcę tego uniknąć, właśnie tego ...
*
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Muszę ustalić wszystko od początku. Kim jestem? W jaki sposób
ustaliła się moja metoda życia, - i czy mam taką metodę? Co ukrywam?
Prześladuje mnie myśl, że zapomniałem czegoś, że coś zgubiłem
bezpowrotnie. Naturalnie, cały ten niepokój pochodzi z Gombrowicza.
*
Trzeba powiedzieć, że to jest wypadek wyjątkowy. G. w sposób
zupełnie wyjątkowy zaplanował swoje życie.
Nieprawda! Nie można zaplanować życia.
Tak się tylko wydaje. Plan ujawnia się gdy trwamy niezmiennie w
pewnych błędach.
Gombrowicz powiedział sobie jak Baudelaire: być na codzień
największym z ludzi.
*
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Wymyśliłem wczoraj resztę punktu widzenia: upływ czasu,
przesuwanie się punktu widzenia.
Życie pozagrobowe = Inteligencja Kosmiczna.
Czy to możliwe?
Bardziej - niż to, że moja inteligencja zdolna pomyśleć inteligentniej od
mojej szansy, przepadnie bez śladu.
*
Co to właściwie znaczy być złym pisarzem?
Dlaczego mam być dobrym pisarzem.
Tego samego dnia, w Zakopanem.
Po drodze w autobusie, rozmyślania o szczęściu: szczęśliwy jest ten,
kto się za takiego uważa.
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Szczęście jest punktem intelektualnym.
I poprawka: oraz ten kto przekonanie swoje głosi.
Szczęście jest tedy faktem intelektualnym.
Warunki potrzebne na to, aby przekonanie takie powstało.
Spisać ogólne zasady swojego postępowania - zrobić wreszcie ten
autoportret, bez którego nie mogę nic ruszyć.
12.4.
Wychowanie.
Realizm - stanowisko Jana Kretzschmara (49): buduje pojęcia
pedagogiczne wyłącznie na praktyce, głosi koniec pedagogiki filozoficznej.
Za wytyczne wychowania uznaje jedynie naturę wychowanka i jego
środowisko.
Najdziwniejsze we wszystkich teoriach wychowania jest nieliczenie się
z pracą codzienną wychowawcy i z wielością sytuacji wynikających ze
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spotkania, z konfrontacji konkretnego nauczyciela, z konkretnym uczniem
lub konkretną grupą. Teoretycy wychowania nie chcą wiedzieć, że
wychowawca ich teorię przekształci na swoje potrzeby, ilekroć zajdzie taka
konieczność. Największą przysługą dla wychowawców było by
opanowanie teorii nie wychowania - bo sprowadza się ona do paru banałów
- ale teorii współżycia wychowawcy z wychowankiem, teorii wzajemnych
stosunków nauczyciela z poszcz. uczniem, lub z klasą. Każdy wiejski
nauczyciel mniej więcej wie co ma przekazać swoim wychowankom,
natomiast nie ma pojęcia, jak zdobyć nad nimi przewagę konieczną po to,
aby cokolwiek im mógł przekazać, i aby cokolwiek do bandy dotarło.
*
Dziś niedziela. Byłem na mszy w Kaplicy M. Boskiej Saletyńskiej na
Parcelach. Siedziałem w bocznej ławce, nie widząc księdza, a mając przed
sobą twarze ludzi zajmujących ławki środkowe. Ton "nadawały żarliwe
staruszki" - jedna w okularach i w fantazyjnym kapeluszu wyglądająca na
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emerytowaną nauczycielkę, druga, o szlachetnym i niesłychanie dobrze
ułożonym profilu, była dobrze sytuowaną babcią lub nawet prababcią. Obie
bardzo pięknie recytowały słowa modlitw, i tyle w to kładły zapału, tyle
prawdziwej miłości, że modlitwa całego zgromadzenia, w którym
przeważały kobiety bez wyrazu, kobiety senne, kobiety bez przekonania,
kobiety bez namiętności, nabrała zaraz melodii prawdziwego błagania melodii lęku ostatecznego. Te obie staruszki zejdą ze świata za 3 - 5 lat.
Swój strach i tu zakrzykiwały i narzuciły go wszystkim; swoją nadzieję
deklamowały - i narzuciły ją wszystkim. Poszły sobie do domu
uspokojone, bo rzecz nie w tym co się czuje i przeżywa, ale co się wyraża.
Ale przy tym wszystkim - kościół to miejsce anachroniczne, które nie
skupia już ludzkich wzruszeń i wzlotów - chyba wyjątkowo. Ksiądz plótł o
powołaniach kapłańskich, głębokimi zdaniami, wyślizganymi przez
pokolenia kaznodziejów. Było "włoskie miasteczko", i "pobożna
niewiasta". A na przeciw Kaplicy, na tarasach gołe cielska, i płynęły na
nas, "wiernych", spojrzenia senne, krów przelewających, indorów
grzebiących, koni rzeźnych.
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*
Myśl podczas drzemki: zdać sobie nareszcie sprawę co jest realnością,
a co nią nie jest. Czy masa przeżywanej przez nas fikcji - massa fabulae która nas otacza, w której tkwimy, jak w chmurze spalin działa na nas, czy
nie działa. Druga część I aktu mojej sztuki ma się rozgrywać przed
telewizorem. A gdyby z głowami Męża i Żony, wpatrzonych w telewizor,
ustawić wielką ramę w kształcie telewizyjnego ekranu i, rozgrywać w niej
pantomimiczne sceny z filmu, które żona ogląda? Znaczyłoby to: tv w
domu to jest druga akcja twojego życia - to na co patrzysz - zostaje - dusza
twoja chłonie to, trawi, i tym żyje - czasem nie wiesz nawet, że z tego
umiera.
*
7-8 - czytanie Chmaja "Kierunków pedagogicznych XX wieku" (do art. w
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[...] Znaku);
9-11:30 - poprawianie, rozszerzenie tekstu o Gombrowiczu;
16-18 - felieton;
18-19 - Ferdydurke - i notatki w notesie;
21:15-23:15 - autobiografia;
= 8 1/2 godz pracy.
13/IV.
Myśl taka półsenna, która może przydać się do Gombrowicza:
rzeczywistość podobna jest do płyty z wieloma melodiami nagranymi tak,
że jedna melodia przypada na pełny obieg płyty. Na którąkolwiek ścieżkę
trafisz, wygrasz swoją melodię byleś z rowka na rowek nie skakał.
14/IV.
Dzisiaj felieton o Ferdydurke. Wzruszyła mnie scena zbliżenia się do
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Pensjonarki, nie zauważana nigdy dawniej, lekceważona dawniej przeze
mnie. Naraz poczułem to - że wszystko mogło być inaczej.
Porównaj - że moje doświadczenie na pl. Groble, moje dwa wtorki
fatalne, i moje straszne "p. K... nie jest ... ".
Scena z rozbijaniem porcelanowego pieska.
Scena po śmierci matki.
Moja mitologia impotencji.
Moje próby.
Mój płacz na łóżku w kuchni u Olgierda.
Moje pijaństwo.
*
Przyszła wiadomość, że w statku Apollo-13 popsuły się urządzenia
zasilające kosmonautów w energię, tlen i wodę. Musieli przejść do promu,
którym mieli lądować na Księżycu i w tym promie zaniechawszy Księżyca,
wracają na ziemię. Ma im tego tlenu starczyć aż do wodowania - ale na
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wyłowienie ich będzie tylko 15 minut czasu.
Oczywiście; obliczenia ... Ale oni tam już stracili zaufanie do urządzeń,
już wiedzą jak to przestaje działać...
- Boże. Z tym wszystkim będziemy jutro oglądać głupie mecze.
Mamy się skupić na losie tych trzech ludzi? Iluż dusi się teraz pod
maskami tlenowymi tu w Zakopanem, w Szczawnicach? Nie udawajmy, że
istnieje między nami, ludźmi więź inna poza przyjemnością, jakiej sobie
możemy udzielić. Służymy sobie tylko jako narzędzia rozkoszy.
W tym sensie oczywiście narzędziem takim może być dla mnie żebrak,
któremu dam wspaniałomyślnie jałmużnę, lub dziecko, które podniosę z
szyn kolejowych, spod kół pędzącego pociągu. Gruźlik nieznany,
kosmonauta z Dallas, żołnierz nieznany - nic nas nie obchodzą - nic, nic.
Cała Ameryka zamarła teraz - tak ją obchodzi los trzech chłopców w
przestrzeni kosmicznej. Ilu Amerykanów w tej samej chwili ginie w
Wietnamie? Trzej kosmonauci zadowalają ich próżność ich miłość własną a nawet dostarczają im telewizyjnej rozkoszy, są wydarzeniem.
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15/IV.
Tak, oczywiście. Czym w takim razie jest miłość? Albo
przezwyciężaniem owej przedmiotowości, wyrzeczeniem się swych praw
do drugiego człowieka (a więc gwałtem psychicznym), albo rozszerzeniem
sfery zadowolenia. Jeśli na pewnym poziomie rozwoju duchowego można
czerpać przyjemność z filantropii, albo ze wspaniałomyślności, dlaczego w
sferę przyjemności nie włączyć np. ofiar ponoszonych dla drugiego
człowieka - i to coraz bardziej (w miarę doskonalenia się wewnętrznego) bezinteresownych?
W gruncie rzeczy nie jest to takie bardzo dalekie od miłości
chrześcijańskiej, która jest - w sensie metafizycznym - bardzo
wyrachowana, w myśl zasady: dasz - a będzie ci dano.
*
Lecą, lecą. Przez okno widać jakieś gazy ulatniające się z dyszy i jakieś
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części, które odpadają. Świat zamarł z przerażenia. Czy zdołają przejść
przez atmosferę ziemską, która grozi im spaleniem, jeśli zmienią choć o
stopień kąt swego nachylenia?
A jednocześnie gdzieś na Atlantyku w pobliżu Azorów płynie brytyjski
statek, pasażerski - i 550 pasażerów jest w śmiertelnym
niebezpieczeństwie! Izba Gmin nie zarządza modłów! Świat na tę
wiadomość wzdycha dyskretnie, i pyta nadal o swoich ulubieńców. Świat
to świnia. Jest w nim coś, do czego nie chce się przyznać - i dlatego jest
taki podły. Być może jest w nim zło, i tylko zło, zdolność do zła i
upodobanie do zła. I gdyby to powiedział - byłby lepszy.
16/IV.
Skończyłem wczoraj rozbierać Ferdydurke. Oglądałem mecze w
telewizji - w nocy poczułem się źle, jakby niedość zmęczony i
postanowiłem pójść na spacer. Wybrałem się do Kuźnic zaraz po
śniadaniu, a że na autobus trzeba było zbyt długo czekać, pomaszerowałem
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piechotą. Śnieg, który tu sypał przez dwie doby, dziś począł już tajać, ale
jeszcze go pełno, jeszcze od niego biało, jeszcze nawet na gałęziach
świerkowych leży - a im wyżej tym pewniej się trzyma, tworząc od
zmiennych temperatur i od wiatru ładne kształty krystaliczne, zwłaszcza na
krzewach kosodrzewiny, które wyglądają jak wielkie, lodowo śniegowe
szyszki. Mgły nisko schodziły, przestrzenie pod nimi białe, słońce blade przyćmione, tworzyły harmonią szklanną, o czarownym blasku. Szedłem w
gorączce. Oddech miałem szybki i w oczach ćmiło się od bieli, w której
gubiły się odległości - nie wiadomo było co daleko, co blisko, co wysoko,
co nisko, co tu, co tam; buty mi się ślizgały, bałem się nawet obsunąć w
żleb na karczowiskach i już, już wróciłem, już zrezygnowałem z dalszego
wspinania się, ale kobieta jakaś samotna - niestara niebrzydka, a niezdarna
dziewczyna, z torbą w ręce przeszła to miejsce, które wydało mi się
niebezpieczne, więc ruszyłem za nią. Na hali rozeszły się mgły, pokazał się
błękit, ocieplił się i rozjażył śnieg, góry jak z piany morskiej, jak z kwiecia
białego, jak z sennej jakiejś materii uniosły się w błękicie; alem patrzeć nie
mógł - raziło, bolało, szedłem dalej w gorącu, rozbierając się, ślizgając,
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dysząc, oślepiony - aż do wyciągu na Kasprowy. Długo stałem w kolejce
narciarzy. Spadali z góry, z szumem, w słońcu. Brązowi, piegowaci,
złuszczeni, wysmarowani kremami. Żartobliwi. W spodniach elastycznych,
w wiatrówkach elastycznych, elastyczni. Żarty. Chwiałem się na nogach.
Byłem wobec nich jak dziecko wobec starych, którzy zabawiają się w
dozwolony sposób; Wszyscy mi się wydali podobni do moich starych
kuzynów i kuzynek. Wydało mi się, że mam 10 lat, a oni ponad moją
głową wymieniają śliskie żarty, z których każdy kryje płciową tajemnicę.
Wykrzywiony pod słońce, na chwiejnych zmęczonych nogach,
wydrapałem się, do krzesełek - podjechało pode mnie, poderwało mnie i
poszybowałem, w strachu, w czapce na głowie, z nogami dyndającymi nad
śniegiem lśniącym, nad kosodrzewiną jak bulwy, nad skałkami ku
chmurze, która nas owinęła wkrótce - wszystkich. Jadący za mną i przede
mną pokrzykiwali do siebie, namawiali się, żartowali. Ale i tak było cicho.
Śmiertelnie.
*
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Do Kazimierza Wyki:
Kochany Kazimierzu,
chciałbym Ci z okazji Twojego jubileuszu napisać coś, co by Cię
ucieszyło, pokrzepiło, i co byś pamiętał, co starczyło by za gratulacje i
lepsze było od życzeń. Otóż wyznam Ci to, co zawsze o Tobie mówią, gdy
mnie, pytają. Powiadam: tak, jestem Jego uczniem, i to mu zawdzięczam,
że nic nie umiem.
*
Jak tego Gombrowicza zrobić? Nie nadaję się na apologetę nawet
bardzo ulubionych pisarzy.
*
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Zresztą jest w tej filozofii (bo to w końcu jest filozofia) coś co mnie
napełnia odrazą - przy całym entuzjazmie, jaki dla niej żywię.
Entuzjazm mój - niewątpliwie dla owego tonu prawdy, szczerości,
rzetelności demistyfikującej.
Odraza - dla samego dzieła demistyfikacji, która jest pracą łatwą - gdy
już się raz na nią zdecydować.
Ostatecznie jak to jest: rzeczywistość jest nieobjęta, choćby dlatego, że
jej oponowanie przerasta możliwości jednego człowieka, jednej generacji,
jednego pokolenia. Człowiek ujmuje świat za pomocą skrótów,
symbolicznie, które będą miały walor prawdy pod warunkiem, że będą
traktowane serio. Gombr. na to woła - a kuku ... Tę postawę łatwo
zaobserwować w zabawie dzieci. Dzieci zazwyczaj umawiają się co do
symboli ... Poczem zaczyna się zabawa. Dzielą się one na takie, które całą
symbolikę i umowność traktują bezwzględnie serio, i na takie, które w
końcu zaczynają zabawę psuć przez demaskowanie umowności. Przyznam,
że należałem do pierwszych - a postępowanie owych drugich
doprowadzało mnie do wściekłości i do łez. Do wściekłości - bo psuły
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zabawę, do łez urażonej ambicji - czułem bowiem, że wywyższają się nade
mnie w sposób niegodny: albo to ja nie wiem, że Gienek nie jest król, a
Kryśka nie królowa? ... Wiem, naturalnie, lecz, aby to stwierdzić, trzeba
mimo wszystko jakiejś odwagi - odwagi, której nie miałem i którą choćby z
tego powodu podejrzewałem o nierzetelność.
G. powiada:
17/IV.
Kochany Kazimierzu,
w dniu Twojego jubileuszu dziękuję Ci serdecznie za to, żeś się w moim
życiu zjawił jako pisarz, jako krytyk, jako profesor i jako przyjaciel.
Gratuluję Ci Twoich książek i Twoich uczniów, życzę Ci zdrowia, sił,
ochoty, młodości, wyobraźni - na długie lata.
18/IV.
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Drogi Jarosławie,
nie składam Ci gratulacji, które mógłbyś łatwo posądzić o nieszczerość stosunki nasze układają się różnie, ale łgarstwa między nami nigdy nie
było. Piszę do Ciebie, abyś nie posądził mnie z kolei o milczące grymasy.
Jesteś pisarzem, który zasługuje na najwyższe wyróżnienie literackie i
przyjm szczere słowa w dniach, które - o ile Cię dobrze znam - przyniosą
Ci tyle radości, ile goryczy.
19/20.IV.
Noc. Halny. Dziś lawina obsunęła się spod Kasprowego. Bahdaj przy
tym był i Niemcy.
Dokoła mnie jakaś okropna karykatura de mon serail imaginaize.
Naganowski - lazłem z nim do Kuźnic - opowiadał mi o wypadkach
poznańskich. Fe. Nigdy nie chciałbym w niczym takim uczestniczyć. Ani o
niczym takim pisać.
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24/IV.
La peur et le désir. Męki.
Rozszerzone sumienia i rozszerzona informacja. Sumienie człowieka
"lokalnego" i sumienie człowieka "uniwersalnego". Wrażliwość
autentyczna i wrażliwość zafałszowana przez informację. Rozedma
sumienia przez gazety i telewizję: pan Valiera i Różewicz.
25/IV.
W Personie chyba była ta scena: kobieta w stanie melancholii patrzy w
telewizor, w którym widzi sceny z Wietnamu. Co ją to obchodzi?
Sumienie "uniwersalne", jest rezultatem uniwersalnej informacji.
Człowiek uniwersalnie informowany przeżywa nieprzeżyte zdarzenia;
przeżywa je sztucznie. Ponieważ ich gatunkowy ciężar zdaje się być
większy od zdarzeń jego z jego własnego życia, biorą one górę i stopniowo
poczyna żyć sztucznym życiem. Cierpi z powodu Wietnamu, ale nie
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zauważył, że rozdeptał staruszkę, przejmuje się kosmonautami, ale nie wie,
że teść ma astmę.
*
Napisać felieton poświęcony profesorowi Zygmuntowi Cywińskiemu.
O głupocie. Któż z nas nie jest głupi.
*
La peur et la desil.
La paix.
*
Skąd w głowie mojej biorą się tak niesłychane idiotyzmy, jak np. długa
rozmowa z oficerem śledczym MSW na temat Karsta, którą odbyłem teraz,
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po wypiciu kawy, patrząc w opróżnioną szklankę i fusy zgromadzone na jej
dnie. Skąd? Co właściwie dzieje się w naszej świadomości, co się w niej
gromadzi? Do świadomości dopuszczamy tylko drobną cząstkę, z tej
drobnej cząstki maluśka cząstka da się jakoś spożytkować i służy nam do
życia aktywnego. Być może talent, zdolność, aktywność to umiejętność
optymalnego zorganizowania i spożytkowania procesów wewnętrznych - a
zwłaszcza owych napięć między podświadomym, a świadomym,
sensownym i bezsensownym. Może geniusz jakiś, zamiast patrzeć w pustą
szklankę pisałby już nowelę o przesłuchaniu w sprawie Karsta.
W rzeczy samej, w tym dialogu przejawił się nawet interesujący
motyw: nie mogę powiedzieć nic złego o K., ponieważ go nie lubię, a
wiem, że najobojętniejsze zło, jakie o nim powiem, (np., że śmierdzi
tytoniem, charczy śmiejąc się etc.) podziała na jego niekorzyść.
*
Moje męki erotyczne to też cały poemat. Potworne pożądania i strach
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przed ich spełnieniem. Czy widmo grzechu raz na zawsze mnie przeraziło i
nadal straszy, choć przedzierżgnęło się w jakieś inne postacie; czy mnie
ztruło raz na zawsze przeczucie jakiegoś pecha w tych sprawach; czy
jestem erotycznie tak niepewny siebie i boję się kompromitacji,
ośmieszenia; czy mi w gruncie rzeczy lepiej z tymi pożądaniami i czy ja
nie jestem, przede wszystkim autoseksualny? Nie mogę się w tym połapać.
Co gorsza, wszystko sprowadziłem do jakiejś rutyny i do półrozwiązań,
zamiast wyfabrykować sobie w tego powodu materiał wybuchowy.
Ostatecznie erotyka jest najwyższym, bo organicznym, najbliższym
biologii, upostaciowaniem energii życiowej - całe ludzkie życie polega na
sprawdzaniu siebie i na podnoszeniu stopnia trudności. Tak jest w pracy,
tak jest w gromadzeniu majątku i wielkich wrażeń. Muszę wiedzieć do
czego jestem zdolny, muszę czuć, wciąż nowy opór materii i doznawać
wciąż nowej rozkoszy pokonywania oporu - orgazm jest metaforą pracy,
sztuki, istnienia - figurą wszystkich momentów ludzkiego natężenia. Jeżeli
uchylam się od przeżywania go - jeżeli uchylam się od miłości która nie
jest rodzajem nawiedzenia, ale śmiałością zdobywania rzeczy - osoby
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pożądanej) jeśli tedy uchylam się od zaspokojenia moich pożądań, jakże
chcę, abym odczuł natężenie życia? Uchylam się od życia - proszę - w imię
czego. Niech się wytłumaczę, gdyż tak bezkarnie, bez słowa, bez dania
racji nie wolno tego czynić pod grozą utraty wszelkiej aktywności, _
l'tustor de ma metre.
Może przyczyna jest jeszcze inna: może przeżycie religijne i mistyczne
w młodych latach (w latach kształtowania się mego sposobu przeżywania i
zaspokajania żądzy) pouczyły mnie, że tym najwyższym zaspokojeniem
jest śmierć! Może dlatego jestem tak życiu niechętny - jakbym się go
wstydził? Jakbym je uważał za niegodne? Ileż w tym kłamstwa! Ani jednej
chwili nie pożądałem śmierci - a ileż godzin spędzałem na uczeniu o ciele
kobiety, o sukcesie - i te marzenia doprowadzały mnie do fec, dreszczy, do
paroksyzmów i do orgazmu.
Nie, nie - śmierć to widmo mojej słabości i mojego lęku - przywołuję
je, aby odegnać pożądanie, i aby się jakoś życiu wytłumaczyć z mojego
chłodu, z mojej martwoty. Umarłem - powiadam - ale ... trupowi ch... jak
drąg stoi i łzy mu ciekną po policzkach.
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*
Idea mojej sztuki rysuje się, jak dotąd następująco.
Do miejskiego parku w niedzielę przyszło dwóch identycznych panów
z identycznymi psami, poglądami, gazetami. Usiedli na dwóch końcach
ławki i zaczytali się.
Naraz wpadła między nich upadła dziewczyna, ścigana przez typa i
jego bandę; jednego z Panów (Pana I) złapała mocno za ramię i nie
przebierając w słowach, krzyknęła: Broń mnie. Zanim panowie zdołali się
ruszyć odeszła, przymuszona przez bandę - czy też z dobrowoli.
Panowie są podnieceni, wybierają się po milicję. Dyskutują, przy czym
zaczynają się w ich identycznych naturach, poglądach, żywotach, światach
rysować coraz istotniejsze różnice, które w końcu dochodzą do
ostateczności, do krańcowości we wszystkich punktach. Panowie
doznają,by tak rzec, sprzecznych natchnień, czy też jednego właściwie
natchnienia (którym dla jednego jest dotknięcie dziewczyny, a dla drugiego
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właśnie niedotknięcie) wywołujące w każdym z nich pewien ciąg rozwoju,
czy nawet ciąg eksplozji. Sprzeczny z takimże samym ciągiem u partnera.
Na końcu nie pozostaje im nic, jak tylko dać sobie po mordzie.
Wtedy ratują ich przypadki: Pan II słabnie od upału ... nadto w pobliżu
pojawia się milicjant, który ich jednakowo przeraża. Wreszcie myśl o
obiedzie, o konieczności powrotu do domu, przywołuje ich do porządku.
Zawierają kompromis, zgodę i przyrzekają sobie ponowić spotkania dla
"wymiany poglądów".
Pan I wraca do domu, do żony, która właśnie ogląda telewizję. Lecz
cóż to - zgodne dotąd pożycie nie klei się wcale. W życiu Pana I już, stało
się coś nieodwracalnego - coś, co jest może do naprawienia, cofnięcia na
planie społecznym, lecz jest już zadecydowane, zafiksowane na planie
osobistym, póki jeszcze mógł pogodzić się z Panem II, i z Żoną - a więc ze
społeczeństwem - już się z samym sobą nie pogodzi.
Toteż w akcie II zobaczymy go w roli uwodziciela nieletniej, w roli
mordercy rywala - nożownika, zobaczymy go jak następnie ściga Pana II rywala i niewygodnego świadka, jak Pan II będzie pewnie nieraz używał
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Trybunały i policje. Lecz Pan I wymorduje wszystkich rywali - dopadnie w
końcu Pana II i wbije mu nóż w plecy, poczem wróci do żony i zasiądzie
przed telewizorem, pewien, że ma zabezpieczone alibi. Przyprowadzi ze
sobą pieska pana II - jako trofeum?
Zjawia się także córka (na kłopoty z nią narzekał trochę przed Panem I)
- i rozpoznamy w niej łatwo dziewczynę z narzeczonym, w którym
rozpoznamy Typa.
Zadowolony z siebie pocałuje żonę w karczek, poczem zaśnie - zaśnie
tak głęboko, że rodzina zaniepokoi się czy nie umarł ...
Jak spada z krzesła wtedy widać, że w jego plecach tkwi nóż *
To zapisawszy wyrzuciłem wszystko, co napisałem; wszelkie bowiem
próby, "wykorzystania", dawniej napisanych tekstów kończą się klęską.
Człowiek zmienia się tak szybko i tak nieustannie, że wartość ma tylko
ostatnia edycja jego pomysłu i stylu. Inna rzecz z tekstami już
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publikowanymi - one zastygają, stają się faktem, śladem. Resztę zmieniać,
zmieniać - póki czas!
*
Sztuka jest więc jakby ciągłym różnicowaniem się i identyfikowaniem
się dwóch ludzi, i samoidentyfikacją jednego człowieka rozpoznającego w
sobie nieustanną walkę sobowtórów.
26/IV.
Dziś wstałem, aby się położyć z powrotem, wyszedłem, aby
natychmiast wrócić. Myślę, aby nie myśleć. Siedzę, aby nie chodzić, piszę,
aby nie pisać, przebudziłem się bowiem z koszmarem, w którym dopadło
mnie, porwało i jadło, szarpało to białe, to, to, to, - to, co ja, chciałem
porywać, szarpać, zjadać i sobą napełniać, to, to, to pożądane i
przerażające, bliskie, niedostępne, mnie głodnemu. Miałem to-to, i nie
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miałem.
Gdybyśmy w zjedzeniu, strawieniu i wydalaniu każdego kęsa musieli
mieć tak intymnego wspólnika i świadka stworzylibyśmy poezję i mistykę
na temat żołądka, i najstraszniejsze gnębiłyby nas nerwice trawienne.
Wyobraźcie sobie - ktoś by na was patrzył, gdy sr... - ktoś by to musiał z
wami robić - C_ charge fois?
Rano - a właściwie w południe, nagle, ni stąd ni z owąd znalazłem
genialne rozwiązanie: zapukałem i spytałem co słychać. Nic! Oczywiście
nic, nic! To przepraszam i usiadłem uszczęśliwony do pisania.
Miłość - wybór partnera, który ze mną się utożsamia, pozna całą moją
słabość i całą moją ohydę. Jest w tym jakaś pułapka.
Staram się być najpiękniejszy, najczystszy, najrozumniejszy,
najdzielniejszy, aby przyłapać ofiarę i wciągnąć ją w bezmiar moich
wstydów i hańb, a gdyby oświadczyny brzmiały tak: Jestem impotentem
częściowym, a czasem całkowitym, mam obrzydliwe zachcenia, - w
chwilach szczególnych załamań bywam brutalny, śmierdzę, czkam, mam
włosy gdzie ich nikt nie ma i łysy jestem tam, gdzie inni są owłosieni,
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łuszczę się! Mokry jestem i tchórz. Auto... - tego - au fond.
27/IV.
Rozszerzone sumienie to zdaje się termin teologiczny; oznacza
sumienie przesadnie czułe, gotowe brać na siebie niepopełnione winy i
ponosić odpowiedzialność za wszystko zło świata. Rozszerzone sumienie
należy być może do tego całego kompleksu uzdolnień i dyspozycji, które
składają się na twórczość literacką. Nie znaczy to, że każdy kto ma
rozszerzone sumienie zdolny jest do twórczości literackiej; zdaje mi się
natomiast, że jest ono jednym z najważniejszych sygnałów literackiego,
powołania. Baudelaire twierdził, że wrażliwość poety na wszelkie zło,
gdziekolwiek, kiedykolwiek i komukolwiek uczynione, jest estetycznej
natury; zło dla poety jest brzydotą, narusza porządek świata, jest kiczem,
tandetą, chamstwem, i reaguje on na nie jak na kiepski wiersz lub wstrętny,
obraz. Kto czytał Dzienniki Gombrowicza przypomina sobie może scenę z
żukami. Któregoś dnia pisarz leżąc na plaży, zauważył żuka
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przewróconego na grzbiet i przebierającego wszystkimi łapkami; wziął
więc patyczek i żuka postawił "na nogi". W tej samej chwili spostrzegł
niedaleko drugiego takiego samego żuka w takiej samej rozpaczliwej
sytuacji. Pomógł i jemu. Ba, pokazał mu się następny, - a za nim dalsze okazało się, że cała plaża usiana była takimi żukami. Postawił na nogi ze
czterdzieści, i patrzył się cierpiąc nad losem tego pierwszego - tego,
powiedzmy, czterdziestego pierwszego przy którym poczuł nonsens swojej
działalności.
Rozszerzone sumienie jest elementem poezji (twórczości) dlatego
także, iż jest funkcją wyobraźni; trzeba mieć wyobraźnię, aby cierpieć nad
losem nigdy niewidzianych ludzi, lub odczuwać cierpienia, jakich nie
zaznało się osobiście. Trąd - czy ja wiem co to jest - czy to swędzi? Może
to przyjemne? Kiedy byłem mały patrzyłem z przerażeniem na chłopców
chodzących boso po ściernisku. Starsi tłumaczyli mi, że chłopska stopa jest
twarda jak podeszew. Bo ja wiem? Ja, patrząc na to czułem swędzenie aż
pod kolanami. Rozszerzone sumienie jest to m. in. zupełny brak zdolności
wczucia się w ludzką wrażliwość, i nazwanie potężnej skali bólu, strachu 1361
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a nawet - przyjemności wyrokiem, wszystkiego. Gdy ta skala jest
gigantyczna - powstaje z tego ktoś taki jak V. Hugo; gdy niewielka - to
mały, nudny, bezduszny filantrop, albo pięknoduch, albo egotysta, którego
rozszerzone sumienie służy za pretekst do oddalenia od siebie win,
odpowiedzialności i obowiązków rzeczywistych.
Dziś rozszerzone sumienie nie rodzi się z wyobraźni, ale z rozszerzonej
informacji.
Co wieczór siada przed telewizorem i z nad talerza dymiącej zupy
patrzy na nieszczęścia świata: na zabitych kulami i zabitych ogniem, na
konających z głodu i uciekających przed wodą, słuchając lamentów, gróźb
i oskarżeń. Jeśli nie jest zupełnym bydlęciem - współczuje. Jeśli
współczuje silnie, jeśli go to współczucie zaraża, jeśli stanie się jego
cowieczornym obrzędem, jeśli z cowieczornego obrzędu przemieni się w
codzienną obsesję stanie się jego drugą naturą, czyli sumieniem sztucznym,
wtórnym, wmówionym, wmontowanym mu jak dodatkowe serce.
Sumienie uniwersalne jest rezultatem uniwersalnej informacji, które
zmusza do przeżywania nieprzeżytych zdarzeń z całego świata. Ponieważ
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ich ciężar gatunkowy zdaje się zawsze większy od codziennych zdarzeń z
życia człowieka siorbiącego zupę przed telewizorem biorą one górę nad
jego możliwością moralną; Poddaje im się i stopniowo zaczyna żyć
sztucznym życiem, sztuczną problematyką, co raz mniej zdolny do
autentycznego współczucia i autentycznej dobroci. Cierpiąc z powodu
głodującej Biafry, nie pomyśli o tym czy stara ciotka wyżyje ze swojej
renty, a przeżywając dramat kosmonautów gotów zupełnie zapomnieć, że
teść ma astmę.
3/5.
(List do Dom. de Roux po francusku - 1,5 strony)
Warszawa, 5/5.1970.
W sprawie felietonów w Tygodniku dostałem kartkę od p.
Kallenbachowej z Genewy, list od p. Janowskiej, list od jakiegoś "Polaka1363
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katolika", p. Hartwiga (!) ze Szczecina, telefony od Kisielewskiego i
Słonimskiego. "Halo, tu mówi czytelnik, nazwisko moje nic nie powie,
nazywam się Antoni Słonimski ..." Turowicz też hołd mi złożył.
Ale w felietonach jest dalej coś ... coś takiego, że jak już poślę, to mi
się ich czytać nie chce.
Pozatem - nerwy, nerwy! Dziś wtorek, a ja kompletnie nie wiem co
mam dalej pisać.
*
Wczoraj przedstawienie Końcówki Becketta w reżyserii Roger Blöna, z
Blönem w roli Hamma. Do diabła z tym całym Beckettem.
Co to w ogóle jest? Sceniczne rozmyślanie o śmierci? Jak można o
śmierci rozmyślać? Jak można o niej nie rozmyślać?
Siedziałem jak na szpilkach. Coś niby bliskiego, coś własnego, coś
prywatnego, coś nieskończenie intymnego, dzieje się na scenie, i gada do
mnie, a to zarazem jest dalekie, obce, zimne, głupie ...
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*
Nieprzyzwoicie jest może przyprawiać te tygodniowe popisy
osobistymi wynurzeniami ... Dlatego początkowo (liczę się z taką
możliwością) usiłowałem je pisać w trzeciej osobie, ale nic z tego nie
wyszło, poza pretensjonalną pozą (może to więc nieprzyzwoite, ale
zwierzenie musi być trochę nieprzyzwoite, żeby było gorące, musi
wzbudzić zażenowanie, aby stworzył się wokół niego nastrój powagi...)
otóż miałem w rodzinie mojej do czynienia z jakimś wątkiem mistycznym,
z jakimś zamiłowaniem dla śmierci. Największym przeżyciem mojej matki
były śluby zakonne, które składała jej bliska krewna, a najbliższa
przyjaciółka młodości ... Matka z zachwytem opowiadała mi o tej
ceremonii i powtarzała słowa celebransa wyrzeczone nad tą dziewczyną,
która zdaje się przykryta całunem leżała na środku kościoła: siostra Maria
Zofia umarła dla świata ... Chodziłem często z matką do tego klasztoru
odwiedzać jakieś jej przyjaciółki, których na oczy chyba nigdy nie widziała
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... Musiałem z nimi rozmawiać ... Poprzez politurowane ścianki kołowrotu,
zza czarnej kraty stłumiony, cienki, słodki głosik pytał mnie jak się uczę ...
Kołowrót obracał się i wyjeżdżał do mnie jakiś obrazek albo zabawka z
paciorków ... Nad kratą uśmiechał się do mnie łagodnie kościotrup z
jakiegoś alegorycznego obrazu ... Potem mnie spławiano do ogródka przed
klasztorem ... a matka coś tam sobie z głosem zza światów szeptała ...
wychodziła szczęśliwa ... I ten klasztor był dla mnie jakby domem
szczęśliwych umarłych ... Toteż do pewnego wieku naprawdę o niczym
innym nie marzyłem jak o szybkiej wartościowej śmierci - wahałem się
między śmiercią na polu bitwy, a śmiercią męczeńską, śmiercią samotną, a
śmiercią tryumfalną ... I wydaje mi się, że nie byłem w tym osamotniony,
tyle, że cały ten wątek mistyczny i te wizyty, te rozmowy, wywlokło to ze
mnie na wierzch, to, co u innych jest ukryte ... Ale ta śmierć w młodym jest
obecna, naturalna. Młody (dziecko) myśli bowiem logicznie i wie silniej
niż ktokolwiek, że jest bytem dla śmierci. Dlatego zabija bez skrupułów i
bez obawy sam naraża się na śmierć.
Myśl o śmierci - to jest ta myśl najprostsza, najbardziej konieczna, ta
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jedynie logiczna ... I właśnie ta, którą przezwycięża się, żyje. Nauka życia żyć przeciw śmierci. Myśl o śmierci samej - myśl niedojrzała. Myśl, która
nie przeszła przez próbę miłości. Toteż u Becketta najbardziej do życia
przystosowani są staruszkowie w kuble - opowiadający sobie anegdoty,
dopraszają się o swoje smakołyki ... najszybciej do śmierci dąży Clor, syn,
i cieszy się tym, że już wszystko jest zniwelowane, puste ... - kiedyś,
jeszcze dwa miesiące temu, w przejściu przez miasto, naszła mnie myśl nie myśl, a objawienie ... - objawienie śmierci - i na to przyszła myśl
okropna, surowa, że to jest właściwie to, co trzeba przezwyciężyć pod
groźbą śmierci natychmiastowej - że od tego punktu zaczyna się dopiero
życie ... że myśl o śmierci, jeśli ma być myślą, a nie tylko jej odkryciem w
sobie, jej stwierdzeniem, jej rozpoznaniem, jest myślą o jej przeciwności, o
jej ... P. Montaigne.
6/5.
Zupełnie inaczej napisałem dla Tygodnika, i chyba lepiej.
1367

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Na przyszłość nie powinienem nigdy w całości na raz pisać tych
felietonów, bo mi to za dużo zjada czasu, i nerwów, zbierać notatki,
montować je, zaokrąglać.
Opisałem mój sen z Kraśką, o mieszkaniu i wannie. Może to jest
sposób na mieszkanie. Niezła to zresztą forma zachowywania się: jak
trochę swawolny dworak.
Znowu siedzę w tej idiotycznej szkole. Czekam na pana od fizyki, u
którego Andrzej ma dwóje. Był pan Falewicz, szalenie jakiś frywolny,
podniecony.
Teraz obok mnie tkwi jakaś dama w czerwieni poziomkowej, lekko
podniecona. Wszyscy tu są lekko podnieceni. Klimat młodości - trochę
wspomnień własnej młodości, czy też to, że znajdujemy się w gronie
rówieśników. Są tu ładne panie, ładni panowie - prowadzimy ze sobą
rozmowy trochę infantylne, w szkolnym trochę stylu, zawstydzeni tym, że
mamy takie duże dzieci, zadowoleni, że jeszcze możemy się sobie
nawzajem podobać. Nauczyciele - zwłaszcza kobiety - także dają się w ten
klimat wciągnać.
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Gombrowicz by to naturalnie nazwał napięciem.
7/V.
Późno się teraz budzę. Po ósmej wstaję. Kazia wyjechała.
Rano spacer - praca, ale bez zapału, nad Gombrowiczem. Obiad. Idiota
Hertz. Parę głupich dowcipów z Hanuszkiewiczem i Kucówną.
Hanuszkiewicz: czy pan nie uważa, że jeśli ktoś ma 6 synów to jest
normalne, ale już 6 córeczek to śmieszne? - Nie wiem dlaczego, więc
poszedłem.
Praca, ale bez zapału nad Gombrowiczem. Po co ja to właściwie robię?
Jeżeli ktoś będzie chciał czytać Gombrowicza, przeczyta Gombrowicza, a
nie mnie o Gombrowiczu. A jeżeli ktoś nie chce czytać Gombrowicza, ja
go do tego nie zachęcę moimi niezdarnymi komentarzami, stwierdzeniami,
wyjaśnieniami.
Po co więc ja to robię? Po co? Ile czynności w literaturze
niepotrzebnych, rytualnych!
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Na to, żeby krytyka miała jakiś sens, krytyk musi dorównywać
pisarzowi, albo go przerastać. Kiedy Prus pisał o Sienkiewiczu, Dąbrowska
o Nałkowskiej, kiedy Iwaszkiewicz pisze o Hertzu, kiedy Sartre pisze o
Glucaie, to rozumiem - to jest krytyka - krytyka, która jest repliką, i
poprawką; jest to krytyka, która podwyższa poziom, podbija bębenka.
Wszelka inna jest obniżeniem poziomu, opowiadaniem własnymi,
niezdarnymi słowami, tego co pisarz powiedział lepiej, trafniej i ładniej, i
ciekawiej.
Zadzwoniła Julia, żeby przyjść do niej, bo Turowicz zjawił się, i siedzi.
Chciałem, ale - Kazia znów powie, że jej nie zapraszają kiedy mnie nie ma,
za to kiedy ona wyjeżdża ja jestem rozrywany. A zresztą Turowicz długo
siedzi musiałbym też siedzieć. Ale szkoda. Inna rzecz, że Kazia ma trochę
racji, tyle, że nie powinna o tym mówić.
8/V.
K... mać, jestem trafiony. (Patrz Jung Types psych. str.345/6).
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I zarazem opisana funkcja "Krytyka". Patrz dalej co Jung pisze o "myśli
podświadomej", rz. negatywnej.
9/5.
Rano, zamiast pracować oglądałem transmisję telewizyjną parady
wojskowej z Pragi; prezent dla diabła.
Inna rzecz, że warto było: Svoboda czytał przemówienie starczym,
zmęczonym, monotonnym głosem, i zdawać się mogło, że łzy
powstrzymuje. Po prawej stronie miał buldoga w kapeluszu z orderami w
klapie marynarki - był to prawdopodobnie amb. Czernienko, po lewej
Husaka, który ma twarz prokuratora - może tragicznego, ale
bezwzględnego. Szwejki człapały śmiesznie, kołysząc się jak kaczki.
10/V.
Rano, zamiast pracować, spałem.
1371

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Muzykanci niewidomi obudzili nas wiązanką wojenno-patriotycznych
piosenek (Warszawskie Dzieci Pójdziemy w Bój, Ten Pierwszy Marsz, Oto
Dziś Dzień Krwi, Serce w Plecaku) i do oficjalnych uroczystości 25-lecia
dodali nieoficjalny, sentymentalny akcent. I dopiero to zrobiło się nie do
zniesienia. Jakby torturowany rytmicznymi okrzykami począł wtórować
chłoście.
25 lat temu gardło mnie bolało. Wojsko szło - na karabinach mieli
kiście bzów. Byliśmy zdziwieni i nieufni. Koniec wojny? E! Jużeśmy,
zdaje się chcieli następnej wojny z Ruskiem.
Zastanowić się nad psychologią, psychoanalizą pracy. Czy praca mi
odpowiada? Jaką sprawę wewnętrzną praca mi rozwiązuje? Moje nerwice
w pracy. Odp. nerwice kobiet. Przepada cała masa psychiczna oporów,
lęków, nienawiści zrodzonych w trakcie pracy - jak te kosze papierów,
które wyrzucam. A może to dało by się uniknąć? Dawniej kto nie chciał
pracować, to nie pracował. Jeśli nie był bogaty, to żebrał. Nie wiemy nawet
jakie potworne zmiany moralne wprowadził obowiązek pracy - do
niedawna cecha ustrojowa państw totalnych, dziś rzeczywiście powszechny
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obowiązek moralny i psychiczny (np. kobiet). Skutki dla zdrowia - czy
wszyscy, którzy pracują, nadają się do pracy? Np. cyganie. Sacco di Napoli
- nie pracują i nie mają z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia.
Dobrze im z tym.
*
Myśl, pracę, traktuj jak modlitwę - jak ratunek, chwytaj się jej na oślep
- zaczynaj od czegokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek. Nie bój się jej tylko bezczynność jest groźna i tylko ona zabija czas, ciebie. Żadna praca,
nigdy nie jest stratą czasu.
*
Przerwana lektura, wejście Kazi - i natychmiast rozmowa głupia, ku
głupstwom zmierzająca i zakończona głupstwem: tak, ciągle myślę, czy
zasłużyłeś na mnie ... Ja: - Wiem, że myślisz. - Ona - odchodząc: - Jak mi
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powiesz coś takiego ...
*
Jazda do Wilgi. Spokój. Ale - przy wejściu na działkę już starcie:
- Trzeba zamknąć bramę.
- Po co?
- Bo może ktoś wejść, a tu samochód otwarty.
- To może zamknąć samochód etc.
Nie, chyba nie da się zanotować tych wszystkich drobnych idiotyzmów,
które zresztą zapominam tak, że nie potrafię ich nawet zapisać.
A gdyby, całą uwagę wytężyć w kierunku dokładnego pamiętania
ludzkiej mowy?
Z drugiej strony - dlaczego wszystkie próby zapisania mowy potocznej
brzmią tak fałszywie? Czy zamiar jest idiotyczny, czy tylko zapis
niedobry?
Spróbuję - ostatecznie tak zawsze uczono się pisać. Ludzie mówią
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może wstrętnie, ale prawdziwie.
A ja - cóż - rozmawiałem z Zawadką, z jego żoną, i z jego ojcem, i nie
pamiętam ani słowa z tego, co mówili. Rozmawiałem z Jaworskim, ani
słowa. Rozmawiałem z Kazią - ani słowa. Ani jednego dnia - bez notatki
językowej. Powinienem mieć na to osobny kalendarzyk.
Materiały do twórczości. Świetna proza Latawiec.
Ożóg - rośliny: kwiat cykorii, dmuchawiec, marchewnik, firletka,
babka, krwawnik, powój, ...
Film radziecki wg scenariusza Bułata Okudżawy: Żenia, Żenieczka i
Katiusza. Romantyczny, ironiczny, z bohaterem - mitomanem i fantastą.
Szwejk - intelektualista.
II Wojna Światowa to coraz bardziej Wojna Trojańska współczesnego
świata. Całe pokolenie przez nią poznawało świat, życie.
Jej wydarzenia będą coraz ściślej, coraz pełniej i coraz prawdziwiej
opisywane, przez historyków. Literatura, będzie na jej temat coraz bardziej
fantazjować.
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*
P. Miszke: "Milicja mi go z g a r n ę ł a ".
*
List od chorego ze szpitala - gratuluje mi. Fanfary. Wygląda na
nauczyciela.
*
O Hamlecie Hanuszkiewicza. H. ukazuje (sprzedaje) uczucia wg. ich
wartości nominalnej: miłość to miłość. Tragedia Hamleta: to tragedia
zdradzonych i niewysłuchanych uczuć. Kocha matkę - awantura, którą jej
urządza w sypialni jest dziecinna. Hamlet jest normalnym, prymitywnym
chłopcem. Świat mu się otwiera gdy go zawodzą uczucia. Kocha Ofelię wybucha zazdrością, gdy słyszy hałas i pojmuje, że jest podpatrywany, a
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Ofelia gra komedię.
I prawdziwie kocha ojca - pięknie zagrana scena spotkań Hamleta z
ojcem.
*
Morchołt - los ludzki na dnie*
Powinienem codziennie notować temperaturę; co to za przyjemność
przypomnieć sobie, po 25 latach, że w dniu 01.I.70, o godz. 16:35,
temperatura wynosiła 12st. ciepła. Niby nic ... a tak wiele. Nieszczęście, że
musimy pracować. Ileż rozmaitych rozkosznych głupstw robilibyśmy gdy
... Mój wuj, który ma 98 lat i od trzydziestu paru lat jest na emeryturze,
zbierał pudełka od zapałek, wszystkie jakie zużył w życiu. Widział czas
upływający! Widzieć czas, widzieć los. Myślę, że ludzie po to zdobywają
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przedmioty, gromadzą książki, meble, po to budują sobie domy, ażeby
zobaczyć swoje osiągnięcie, dotknąć swojego sukcesu.
12/5.
35-rocznica śmierci Marszałka. Język Ożoga: ciejdał za motylami
"dudłał coś" (dłubał), jaskółki "cieszczały".
13/5.
Felieton.
Wątpliwości Ireny Krońskiej.
3 listy Gombrowicza do Jarosława.
Opowiadanie Ewy o głupstwach Hanuszkiewicza.
U Tadeusza Nowaka w Konstancinie. Moje zdumienie, że jest wciąż
taki sam! Jego wysiłek, żeby być taki sam. O swojej nodze, którą mu jutro
utną, mówi jak o denerwującym przedmiocie i ciachną, mówi, nóżkę,
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dziobną ...
*
Z Ożoga: "skaruch chleba".
14/5.
Z Kazią i Arturem u Tadzia Nowaka; Leży bez nóżki, z brodą
hiszpańską, chudy, oczy mu się palą, oczy ma zimne.
*
15/5.
Nic. Rano telefon do chorego Antoniego Słonimskiego; mówił słabym,
ochrypłym głosem, chwalił się, że czyta książki "detektywne" i ogląda
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wyścig pokoju. "Niechże pan, na miły Bóg podniesie się z tego szybko" powiedziałem. On mi na to: "To tak jak w cyrku przed wojną,
pokrzykiwano na zapaśników: te, połóż go!" Ja: Ale to zawsze pomaga.
Czytałem Junga, Krońskiego o Kancie. Przed obiadem Kultura. Uj,
poziom, poziom spada razem z napływem nowych Semitów polskoludowych. Jakieś to zacietrzewione, prowincjonalne, rzeczywiście
emigracyjne. Obiad z Sew. Pollakiem. Szpinak z jajkiem. Pisałem na
maszynie. Kolacja. Spacer. Głupia rozmowa z K. Dziennik TV. Głupstwa.
Głupstwa. Płakać mi się chce, że tyle głupstwa. Czas biegnie, śmierć. W
głupstwie, z głupstwa. Kiedy ja się wreszcie zabiorę do życia.
16/5.
Co mam właściwie zrobić z moją biedną podświadomością, która mi
podsuwa taką masę głupstwa. Dawniej nakazano by mi po prostu nie
myśleć o tym. Odpowiadałbym za złe i głupie myśli, tak jak za złe i głupie
uczynki. W naszych czasach, wśród wielu rewolucji, dokonała się i ta,
1380

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

która nadała prawa temu mojemu drugiemu gorszemu istnieniu. Mój
idiotyzm najidiotyczniejszy nabrał znaczenia. Nie wolno mi go odrzucać i
reprymować (prześladować, tłumić) pod groźbą nerwicy. Cała natura
współczesna sprzyja mojemu idiotyzmowi, którego podobne manifestacje
widzę dokoła i które mają stempel sztuki, literatury i filozofii, i nauki. Ale
ja nie jestem ani artystą, ani literatem, ani filozofem i nie mam żadnych
możliwości wypowiedzenia mojego idiotyzmu? Co mam z nim robić!
Prześladować mam rodzinę?
(Kultura zachodnia była dotąd dziedziną ekstrawersji. Stało się
manifestacją introwersji). A suivre ...
*
17/5.
Zapisałem w felietonie mój sen o Kraśce i teraz boję się, drżę, wciąż o
tym myślę, czy Kraśko się nie pogniewa, czy mi teraz nie zakażą pisać tych
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felietonów, czy znajomi nie poczytają mi tego za błazeństwo, czy ci, którzy
mnie poważają, nie pomyślą o mnie, żem błazen, myślę i myślę o tym co
się stanie teraz z tym, co jeszcze parę dni temu wydawało mi się rzeczą
najprostrzą i najnaturalniejszą w świecie. To nie jest zwykłe tchórzostwo.
To jest przede wszystkim niepewność skutków obiektywnych, jakie
wywoływać mogą moje subiektywne przeświadczenia - wyłącznie
działania wypływające z moich subiektywnych przeświadczeń. Wygląda to
na brak kontaktu stałego i naturalnego między mną a światem
zewnętrznym. Każde nawiązanie takiego kontaktu jest ślepą próbą.
Stosując różne znane mi kodeksy postępowania, zapożyczając z różnych
znanych mi języków i stylów, udając różne głosy, wołam w ciemność, w
pustkę, a potem ze strachem nasłuchują echa: może to będzie ryk, może
pisk, może śmiech, może głuche milczenie. Ja nie myślę - Ja szukam
sposobu wyjścia poza siebie.
A potem przychodzi do mnie ktoś, jakaś np. pani Krońska i z troską
powiada: pan uważa, pan sądzi ...
Mówię o tym, bo nie tylko ja jestem w tym położeniu. Warto, aby sobie
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każdy zdał sprawę nad tym jaki jest i co nim kieruje, co nim rządzi.
Wygląda na to, że ja w nomenklaturze Junga jestem typem intuitywno intrawersyjnym.
*
Ważne dla Gombrowicza: Kantowskie pojęcie formy - to, co
różnorakie w zjawisku [co] może być uporządkowane wedle pewnych
stosunków?
21/5.
Chciałbym napisać o tej świńskiej powieści. Dobrowolskiego. Ale jak?
Ale jak?
Powieść polityczna: jak wystrzał na koncercie - brutalny, a pozbawiony
siły.
Co to znaczy?
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To znaczy, że psuje sztukę, a sam przez to nie staje się, nie
urzeczywistnia.
Pewnie, Stendhalowi chodziło o mieszanie polityki do powieści. Być
może dało by się utkać powieść wyłącznie z politycznej materii. Otóż nie.
Powieść z natury swojej jest odkrywaniem rzeczy zakrytych przed
zbiorową obserwacją; jest wykorzystaniem nadzwyczajnego przywileju,
jaki uzyskuje narrator, który decyduje się napisać zdanie "pewnego razu" ...
zdanie stwórcze "stań się" pisarskie. Przywilej stwarzania człowieka,
całego człowieka z jego życiorysem, z jego małością, z jego fobiami,
nadziejami, ambicjami.
Kiedy powstaje powieść polityczna? Kiedy ów bohater kocha politykę
samą; powieść o graczu polityczna, o mężu stanu - nie o polityce samej, bo
przedmiotem jej zawsze będzie człowiek, nie sprawa - to wynika z jej
narzędzi z jej języka.
Powieść polityczna, naprawdę polityczna to chyba Faraon, Czerwone
tarcze, tzn. te powieści, w których polityka staje się rodzajem miłości manifestacją miłości.
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A powieści Putramenta, Kadena, Errenburga? Nie, są to raczej pomysły
ubrane w powieściową formę? Nie powstaje z nich nigdy bohater (ani... ja.
ani "on"), ale atmosfera, sprawa - krótkie jest ich życie, nie mogą przeżyć
formacji, która je znała.
Ale jest wśród nich rodzaj, najgorszy, rodzaj bękarci, którego wzór jest
następujący.
Najpierw powiadamy owe słowa "pewnego razu" i wybieramy sobie
dzień dzisiejszy, nasze miejsce zamieszkania, filuterne hic et nunc.
Filuterne, bo to jest w samej rzeczy figiel, aby z teraźniejszości naszej
codziennej, banalnej zrobić sztukę - aby sobie z bliskości wypracować
system epicki. Klasycznym tego wzorem jest powieść - felietonowa:
Tajemnice Paryża, Hrabia Monte Christo - gatunek podrzędny, który w
Polsce został nobilitowany przez Prusa, który odbudowywano programowo
u nas po wojnie z wiarą, że to będzie nowa epika: tak powstał Popiół i
Diament, tak powstali Obywatele. Wybieramy sobie bohatera, który jest
mną i nie mną. W dawnej powieści felietonowej był to zawsze ktoś, zdolny
nosić zadania epickie, jakiś Wokulski, jakiś Nienacki czy Baryka, postać
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syntetyczna, utkana z doktryn, z utopii, z dobrej woli, z tragizmu!
W jakich warunkach, w jakich okolicznościach ten nobliwy gatunek
może doprowadzić do zawstydzających rezultatów?
Pasożytem wielkiej literatury politycznej będą utwory, w których
autorzy będą za wszelką cenę chcieli wyjaśnić swoje opinie polityczne,
okazać swą gorliwość, przenikliwość osobistą lub tylko solidarność. Ileż
niebezpieczeństw na nich czeka! Z jakichże bowiem sprzecznych mętnych
nurtów składa się bieżące życie społeczne, ile szans, ile zdarzeń trzeba, aby
się ono oczyściło i uformowało w coś, co kiedyś dopiero będzie można
nazwać historią. Ile niewczesnych czasem zapałów. Ile pochopnych,
użytkowych sądów! Ile namiętności drugorzędnych, niskich - ile
nikczemnych pobudek, które w sprzyjających warunkach zdolne są
występować pod postacią ideologii? Ile pozornej logiki! Forma powieści,
która z natury swojej komplikuje wszystko co indywidualne - z tejże samej
natury upraszcza wszystko, co pozaindywidualne. Codzienne głupstwo
zapisane w powieści wychodzi wtedy jeszcze głupiej. A głupota taka jest
straszliwa pokusa. Któż z nas nie jest głupi ... Któż nie kryje w sobie
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straszliwej pokusy upraszczania - nasze monologi, odbywane na samotnych
spacerach - ileż ujawniają zbrodniczej naiwności, którą jednak kryjemy w
sobie - traktujemy ją jak żart naszej jaźni i powściągamy ochotę ich
opublikowania, w czym pomocą dla nas jest tzw. opinia. Gdy jej zabraknie,
gdy w jakichś sprzyjających okolicznościach, przestanie ona nad nami
sprawować kontrolę dochodzi do wydarzeń tak smutnych jak Głupia
sprawa Dobrowolskiego.
*
Dlaczegoż to p. Mlicka, która nigdy ze mną nie rozmawia, nagle mnie
dzisiaj zapytała o syna, i o mnie, i dlaczego ze mną stała? Ponieważ miała
nowy kapelusz.
*
23/5.
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Nic się z niczym nie kojarzy, i nic do niczego się nie klei.
Kosiński mówi, że ja tak piszę moje felietony, jakbym chciał dowieść,
że potrafię pisać prozą.
Przytaknąłem mu. Niepotrzebnie przytakuję. Należy upierać się przy
swoim.
Wczoraj u Nowaka w Konstancinie i u Julii w Oborach z okazji
imienin. Bahdaj, Jarek, Siekierska (!). Artura pijanego wieźliśmy do
Warszawy. Odgrażał się na Jakubowskiego, a to, że ma mordę zbója, a to,
że (mu) wyjedzie. "Zabiorę żonę, dziecko i wyjadę ...". Dlaczego? Dlatego,
że gdzieś coś powiedział o pseudouczonym, który napisał recenzję z
tomika pewnej poetki. ... Pseudouczony to Ryś Przybylski, a poetka to Jula.
I co z tego? Mówiłem, że komplementy Rysia kompromitują każdego,
kogo nimi obdarzy. Bo to jest idiota! Ha, ha! Idiota!
Umarli: Breza, Teliga i Czekalski.
25/5.
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Napisałem o "Głupiej sprawie" ale nie wiem do czego ten tekst może
służyć.
Minęła niedziela. Pierwsza Komunia dzieci głuchoniemych. Ksiądz
mówił: my bardzo chcemy przyjąć Komunię Świętą, a dzieci coś za nim
pokrzykiwały, jedno przez drugie, starając się jakoś nawet odznaczyć w
tym krzyku, i nie widzieć o co naprawdę im chodziło: o to, aby przyjąć
komunię świętą, czy o to, aby mówić.
Nb. tak jest ze wszystkimi i z każdą doktryną, której wyznanie chce
usłyszeć ten, co ją głosi. Czy nie wystarczy mu, że sam w to wierzy? Czy
nie wystarczy mu, że ma głos i że jest przy głosie? Czy musi jeszcze ten
głos wymuszać z drugiego człowieka? To pięknie gdy ktoś mówi w moim
imieniu, ale gdy ja sam się odzywam pod dyktando głos mój skrzeczy.
Niech za mnie mówią retorzy, pisarze, księża - ja chcę milczeć, i w
milczeniu podziwiać głosy. Proszę mi nie wydzierać z piersi głosu, bo mnie
to upokarza.
To jest jakiś szczególny obrzęd sakralny: scedowanie głosu swego na
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drugiego człowieka - udzielenie przywileju mówienia.
Nie tracić z oczu leczenia - głuchoniemy, który chce mówić, chce być
zdrowy. Ale nie jest zdrowy. Ale nie mówi. Komu ten skrzek służył?
Dzieciom czy rodzicom? Czy miał dowieść siły księdza, czy sakramentu?
*
Awantura z Andrzejem. Rozsądek namawia mnie do tolerancji, spokoju
i t.d. Ale instynkt każe mi reagować tak - zwierzęco. Co jest zbawienne?
Czy wobec niechlujstw, idiotyzmów młodości zachować się tolerancyjnie to przejdzie - czy tak jak wobec każdego niechlujstwa? Proszę mnie nie
namawiać do tolerancji dla młodego - bo ją będę miał dla wszystkich - a
wtedy kto rozpozna głupstwo od niegłupstwa?
26/5.
Znów przyśnił mi się zaniedbany, zapomniany grób matki. Tym razem
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znajdował się jakby koło dworca kolejowego w Krakowie, w tym miejscu,
gdzie dzisiaj stoi pawilon usługowy - Smok czy coś podobnego, a które
niegdyś było pustą, niezabudowaną przestrzenią; przechodziłem tamtędy
codziennie podczas okupacji, z Ariańskiej do kościoła św. Floriana. Sen
był bardzo skomplikowany, nie potrafię go dokładnie opowiedzieć. Było to
jakby w dzień śmierci matki, czy zaraz po jej pogrzebie - ale nie widziałem
ojca; byłem zajęty jakąś kobietą (skojarzenie z moim pójściem do Basi
nazajutrz po pogrzebie matki), a tą kobietą była napewno J.H. Była sprawa
umieszczenia napisu na grobie (grób był zbiorowy, ale jakby nie rodzinny)
- przyklejałem klepsydrę, a potem z zadowoleniem patrzyłem na napis już
w kamieniu wyryty, a już zatarty, ledwie widoczny, archaiczny,
prymitywny, jakby z katakumb albo z b. starego kościoła. Patrzyłem na
niego z zadowoleniem, myśląc że będzie podobał się Julii. Potem z nią
(zdaje się, prawie napewno z nią), wszedłem do krypty, gdzie w nawpół
otwartych trumnach leżeli umarli, a wśród trumien stały prycze, na których
leżeli żywi, jak chorzy w szpitalu (przypominający mi chyba chorych ze
szpitala w Konstancinie, gdzie byłem wczoraj), albo jak goście w hotelu.
1391

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Ktoś czytał prasę, ktoś czekał na kogoś - i była także tam kochająca się
para, której zdaje się sam nie widziałem, a słyszałem tylko jak Julia po
wyjściu stamtąd mówi, czy komuś innemu z przejęciem opowiada o tym co
widziała w krypcie mówiąc i o tej parze.
Potem jeszcze ktoś umarł - ale kto? - i wiedziałem, że całą sprawę
trzeba powtórzyć: napis, grób. Kupowałem świece - ale dla kogo? Małe,
ozdobne - pomyślałem o tych węgierskich świecach ozdobnych, które
sprzedają w Instytucie Węgierskim. Ja nam taką kupiłem.
*
Wczoraj zawieźliśmy do Konstancina Flaszena. Zatrzasnąłem sobie
kluczyk w samochodzie i musiałem autobusem jechać do Warszawy po
kluczyk rezerwowy.
30/5.
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Wczoraj rano pisanie felietonu, jazda na pocztę, procesja ("wojsko
księdza kardynała, różne myśli o religijności masowej i o tym, jak się
forma zewnętrzna religijności stała standardową tandetą), Vla_ek, Wilga,
Vla_ek, jazda na Ochotę, burza.
*
Gombrowicz.
*
Fałszywa interpretacja "Dziecięctwa bożego".
*
Gombrowicz: układy zamknięte.
Układ podstawowy: rodzice, wyłożony eksplicite w Pam. Stefana,
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przełożony na sytuacje symboliczne w Pam. z okresu dojrzewania - czy
Mecenas nie jest ojcem? A dalej: Kapitan Clarc, murzyn.
Mecenas poucza, tudzież (syn) ściga go swoją miłością i
naśladownictwem i powoli zapędza w sytuację, w której sam staje się
synem - upokorzony, przyłapany w krzakach z Doktorową. Syn świadkiem
kopulacji rodziców Młodziakowie (rodzice), zapędzeni przez Józia (syna)
do łóżka, gdzie się "plaskają"; Pimko (ojciec) wpędzony do łoża
pensjonarki.
Kapitan Clarc narzuca murzynom (dzieciom) swoją, ojcowską rodzinną
etykę konspiracja Zandmana - który jest jakby synem - przybłędy:
przekonuje dzieci, aby sprzeciwiły się ojcu.
W śledztwie ta sytuacja jest odwrócona: śledczy (przybłęda) dowodzi
dzieciom, że zamordowały ojca.
Ta sama sytuacja w T.A.: przybłęda (bękart) składają się z Witolda i
Gonzala, deprawuje synowca, odwraca go od ojca.
Oto prawo nad rozbijaniem układu rodzinnego w myśl programu
wyłożonego w "Pamiętniku": gdziekolwiek zobaczę jakieś uczucie
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rodzinne, muszę popełnić jakieś świństwo.
Jest to zemsta nad ojcem.
Jest to atak na podstawowy układ - układ macierzysty, którego innym
wyrazem jest Iwona (Filip wprowadza element obcy, wprowadza
"przybłędę", aby zerwać układ i skompromitować rodziców), a
najpełniejszym ślub.
Z macierzystego układu ojciec - syn wynikają dwa przedłużenia:
ojczyzna - jej "syn"
Bóg - człowiek.
Przedłużeniem na "ojczyznę" jest T-A. - i ten bunt przeciw ojcu jest
jednocześnie buntem przeciw ojczyźnie ... w ślubie przedłożenie na Boga i
w Pornografii, której punktem wyjścia jest nieudała msza, i która cała jest
komponowaniem antymszy, krwawej ofiary na ołtarzu młodości.
Kultura i Natura.
Kultura:
szkoła
sztuka, towarzystwo (środ. społ.);
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mitologia zbiorowa
Natura:
płeć
młodość.
*
Coś, jakbym złapał, znalazł: jestem młodym księdzem, przychodzę na
pierwszą moją posadę do takiej parafii jak św. Floriana. Jeszcze niepewny
czy w ogóle jestem księdzem (pomimo ślubów), obserwuję parafię,
duchowieństwo, jako układ, w który dostałem się jak w pułapkę, a oto już
los przygotowuje mi pułapkę następną: kobieta, którą spowiadałem
zaczyna prześladować mnie swoim uczuciem (matka) i wciąga mnie w
swój układ osobisty, w rodzinę - jej mąż wiąże ze mną nadzieję, że ja może
zdołam ją powstrzymać etc. Syn staje się moim przyjacielem - jakim? - jest
trochę jak ja - zwalają się wszyscy troje na mnie, przeżywam z nimi całą
wojnę - syn dojrzewa, obserwuję jego miłość, i razem z nim kocham.
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Ulegam rozkładowi? Muszę rozwiązać, i nie mam już innej ucieczki, jak
klasztor, ostateczne odosobnienie asceza, może samobójstwo, a może
sztuka?
Rodzina: starszy brat jest w lesie. Mit lasu.
Początek:
Opowiem.
Nie dla siebie, dla was, najmilsi. Może was poratuję, ostrzegę od
podobnych przygód. Przyrzekłem wam służyć, przyjmijcie służby moje,
weźcie sobie moją biografię, nic innego nie mam wam do oddania.
Miałem 24 lata, gdy mnie przywieziono na miejsce mojej kaźni. Było
to w listopadzie około ósmej godziny. Zmrok już zapadł. Fiakier, nie
wiedział gdzie przystanąć. Główna brama była zamknięta - deszcz plaskał z
klepsydry grubą warstwą naklejoną na czarne deski, i rozmazała się na nich
świeża farba. Wychyliłem się spod budy. - Podjedźmy kawalątko dalej zawołałem, przytrzymując kapelusz, który chciał mi z głowy sfrunąć za
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wiatrem - może tam jest jakie boczne wejście.
- Wi - he - zawołał fiakier na konia. Mijaliśmy żelazne pręty balustrady
jeden za drugim mokre, świecące na tle ciemności za nim i zakończony
ostrym kolcem, aż znalazła się furtka.
- Ha - ha - zatrzymał konia woźnica - i powiedział, nachylając ku mnie: To chyba tu, proszę ojca.
- Jaki tam ze mnie Łojciec - odpowiedziałem mu - Pomożecie mi pinkle
ponieść?
- A no, A no.
30/5.
Błądziliśmy jeszcze chwilę. Byłem tam już raz, ale w dzień; po ciemku
wszystko mi się myliło. Trzeszczały nad nami gałęzie starych drzew, z
melonika fiakrowi ciekła woda. Okna były ciemne, szyby połyskiwały, tyle
mieliśmy światła co od latarni ulicznej kołysanej wiatrem, razem z nią
kołysało się ciemność; jakbym wstępował na rozchybotany prom.
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*
- Jak się masz? - powitał mnie proboszcz, gdym już w końcu znalazł
wejście na plebanię. Pochyliłem się do jego ręki, ale on mi twarz ujął w
dłonie i ucałował w oba policzki. W lewy i prawy, i jeszcze raz w lewy.
Szarpaliśmy się przy tym trochę, bo ja go chciałem mimo wszystko w rękę
pocałować - w końcu dał się - i powiedział: No, no, dobra, dobra, będziem
jakoś orać razem, niech cię Pan Bóg błogosławi. - Sam zapłacił fiakrowi,
który walizki wnosił do sieni.
- Błądzę od godziny, proszę księdza doktora - dziwnie tu.
- Iii zaraz dziwnie. Po ćmoku wszędzie dziwnie. Zobaczysz w dzień - wieś
w środku miasta. Ale ty wsi nie lubisz, warszawisto.
- Niebardzo?
- No, tak. To Karolka, a to Marynia. Karolka mi tu kuchci, Marynia pierze,
sprząta.
Rzuciły mi się do rąk, wyrywałem się, ale nie puściły. Obie starsze już,
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Karolka suchsza, Marynia czerwieńsza, dość czyste.
- No dobrze, dobrze - wołał proboszcz - zawołajcie Staszka, żeby te tobołki
księdza zaniósł na kwaterę. Wstawiliśmy ci tam jakieś graty, mieszkaj
sobie w nich póki się nie obsprawisz. A co ci się spodoba to sobie
zatrzymaj. Sekretera nawet ładna, z intarsją.
- Dziękuję księdzu doktorowi - i za rękę go, a on mnie znów za policzki.
Rozdzieliliśmy się, gdy dzwonek zadygotał nad drzwiami, szarpnięty
mocno, i wszedł ksiądz kanonik Walter owinięty w pelerynę, w birecie;
woda ściekała mu po czerwonych policzkach i okulary miał zabryzgane.
Proboszcz odsunął się ode mnie, spoważniał. Przedstawił mnie nieśmiało
pochyliliśmy się sobie nawzajem do ramion z wielkim Kanonikiem,
stuknęliśmy się okularami. Podano zupę. Ksiądz Walter spytał mnie skąd ja
właściwie wziąłem się w Krakowskiej archidiecezji. Proboszcz
odpowiedział za mnie.
- A, uczyć się nie chciał i tak coś z płucami miał, to go rodziciele zesłali do
Zakopanego. Mieszkał sobie na stancji u sióstr Boromeuszek, gdzie ja na
urlopy zawsze jeżdżę. I do mszy mi służył. Takim - pokazał metr od ziemi
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- smykiem go pamiętam. Tam się w nim łaska boża odezwała, jeździliśmy
sobie czasem, po górach - żeśmy chodzili co Stasiu?
Ksziądz Walter siorbał zupę głośno, wsparty ciężko na łokciu lewej
ręki; chleba sobie przedtem nadrobił do talerza.
- A rodzice? - spytał.
- Mama w Warszawie - odpowiedziałem - a tatuś w wojsku ... pewnie w
niewoli.
- To nawet ksiądz nie wie? - warknął kanonik.
- Co teraz można wiedzieć? - pospieszył proboszcz na pomoc. Mnie gorąco
do głowy uderzyło. [...] .
Milczeliśmy. Kanonik poprosił o szklankę wody. Pokrajał sobie mięso na
drobne kawałki, potem wyjadał szybko widelcem.
- W Warszawie dzieją się straszne rzeczy - zaczął po chwili, jakby do
siebie.
- A - powiedział proboszcz - jeszcze te, powiada, rozwody, bale, dancingi
...
- Wiemy, wiemy, modlimy się.
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- Nie nic nie wiecie! - podniósł głos kanonik. - Zatykacie uszy jeden z
drugim, kiedy wam się prawdę mówi. Dopiero jak wam do drzwi zastukają,
jak z was szmaty zedrą i pogonią na śnieg, będziecie wołać pagórki
przykryjcie nas. Narazie wam się zdaje, że boskie plagi, spadają na tych
tylko, co sobie na nie zasłużyli bzdurę mi jeden frater w kurii powiadał,
Warszawa była sodomą, i że odebrała słuszną karę.
Proboszcz zakrył oczy wypukłymi powiekami, i zesznurował usta. Miał
nos spłaszczony u nasady, czaszkę podłużną, wyłysiałą, wyglądał trochę
jak mały sfinks. Nie lubił przykrych tematów. Nie lubił, przymykał oczy,
zatykał uszy, ręce podnosił, wołał o, coś okropnego, gdy mu kto coś chciał
ze swoich kłopotów opowiedzieć. Znałem go dobrze, nie tylko z
zakopiańskich czasów, ale z seminarium, gdzie był naszym wychowawcą,
czyli "ojcem duchownym". Na tę parafię nastał dopiero z początkiem
wojny, zesłany tu przez ks. metropolitę za to, że opuścił miasto, i na
wschód uciekł z gromadą kleryków i paru nas, świeżo wyświęconych
kapłanów gdy się front przybliżył do Krakowa. Chciał dobrze - kleryków
ratować, zresztą był rozkaz ewakuacji mężczyzn. Ale metropolita księżom
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nie pozwolił ruszać się z miejsca i wszystkich po powrocie pokarał. Co
prawda nie bardzo surowo, bo parafia była dobra, i droga z niej wiodła już
tylko na Wawel; do kapituły. Nasz ojciec no na probostwie! - on, który
ledwo uznawał istnienie świata nie-duchownego ...
Oczywiście, jego staraniom zawdzięczałem to, że na pierwszą posadę
nie pojechałem na wieś, ale do niego, na to jego niedalekie i wygodne
wygnanie u św. Floriana.
Marynia podała herbatę z plackiem. Proboszcz opowiadał kanonikowi
...
*
Kultura: Klasa społeczna, jej rytuał towarzyski; szkoła i jej mitologia;
tradycja, sztuka; mitologia narodowa - zachowuje się jak wobec ojca:
poddańcze
podporządkowanie,
manifestacyjna
miłość,
skryte
podpatrywanie, dążenie do kompromitacji, do przyłapania in flagranti.
Krzyżowym punktem Gombrowiczowskiej metafizyki jest stosunek do
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drugiego człowieka (związek z drugim człowiekiem. Dlaczego?) otóż
dlatego, że niewiadomo w jakiej mierze drugie ja jest układem
zamkniętym, dziewiczym, dojrzałym etc., a w jakiej mierze, wobec
obserwatora, wobec mnie, wobec mojego ja - również ja otwartego - a w
takim razie ja ... etc.. Po drugie: w jakiej mierze ja jest tworem kultury - a
w jakiej manipulacji: natury w formie czystej ...
1/VI.
Eliade (str. 52/58).
Czy nie należy na serio mówić o nowym humanizmie? O nowym
renesansie, którego materią jest odkrycie faktu religijnego?
Obsesja ontologiczne - (116)
być w bycie - (118)
"całe życie religijne jest przypominaniem ... " - (122/127), - elity
intelektualne - "wieczny powrót" zam. cyklu kosm. Historycyzm (por
Shenter?) rozkłada chrześcijaństwo - (131).
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*
Miłosz: Tygrys.
To tempo zdań podnieca mnie, skupia moją uwagę; jego zachłanność
na myśli, wiersze, i żarłoczność na wszystko co widzialne, jadalne,
dotykalne, przyspiesza rytm mojego śpiącego istnienia. Jego dzieciństwo
odświeża mnie. Czytam go, gdy mi się żyć nie chce.
A dlaczego mi się żyć, czytać, pisać, patrzeć nie chce? Czy krew za
wolno płynie w moich żyłach, i klimat, lub hormony są za to
odpowiedzialne, czy za mało mam siły, dobrej woli, przekonania, aby
pchnąć naprzód tryby, mojej natury? Nie jestem zwyczajnym leniem,
ponieważ w lenistwie nie znajdują przyjemności. Prawdziwy leń to ten, kto
pracę porzuca dla rzeczy, która mu sprawia przyjemność. Ja nie mogę dojść
do pracy, powstrzymywany przez tysiące roztargnień, i odpadam od niej,
jak od rzeczy zbyt trudnej, zbyt jednostajnej. Powodem jest, zdaje się
nerwica. Dziś rano, przy czytaniu Eliade, czułem łomot krwi w skroniach,
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swędzenie nóg, rąk ból w korzonkach włosów - całe moje ciało domagało
się ruchu, drapania, tarcia. Po pół godzinie byłem tak zmęczony, jakbym
przez pół dnia tłumaczył z chińskiego, albo przepisywał książkę
telefoniczną. Wyciągnąłem się w końcu na kanapie, starałem rozluźnić
zupełnie, i nie ruszać. Po kwadransie ocknąłem się z pół-drzemki,
rzeczywiście wypoczęty. Wróciłem do lektury, z tym, że starałem się
czytać szybko i nie wracać nawet gdy jakiś fragment niezbyt był dla mnie
jasny, albo gdy myśl w czasie czytania uciekła mi, i gdy ocykałem się,
widząc ze zdziwieniem, że jestem w jakimś zupełnie niepojętym,
niepowiązanym z niczym miejscu kultury. Wszystko to wskazuje na
nerwicę - a także tematyka dystrakcji prześladujących mnie podczas
czytania (wyobrażenia seksualne, odnoszące się przeważnie do jakichś,
straconych okazji, wspomnienia lub wyobrażenia liturgiczne powracające
mnie w epokę dziecinnych moich maksymalnych wzlotów duchowych
obrazy parad wojskowych, meczów piłkarskich czasem pragnienie muzyki
...). Tak nerwica, prawdopodobnie na tle stłumionego życia sensualnego
(podkreślam sensualnego, a nie seksualnego) - myślę, że jest ona do
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wyleczenia poprzez zintensywnienie wrażeń artystycznych - powinienem
oglądać obrazy, budowle, i słuchać więcej muzyki. To jest to, czego mi
brak - być może, również, poezji, która zaspokoiłaby moje pragnienie
rytmu.
Proszę mi tylko powiedzieć, dlaczego niektórzy pisarze mają nade mną
tak zupełną władzę, że nerwica moja zdaje się ustępować wobec nich - do
nich właśnie należy Miłosz. A prócz niego Gombrowicz, S. Vail, Pascal - i
Jung. Może to nie style - a tematy?
Jestem, zdaje się, typem "ekstrawersyjno-intuicyjnym" (być może na
pograniczu introwersji), z myślą jako funkcją pomocniczą, pomagającą mi
organizować materiał percepcyjny - wobec tego wrażenie jest dla mnie
dziedzinę podlegającą najbardziej bezwzględnemu stłumieniu. Stąd
archaiczny i dziewiczy obserwator moich wrażeń zmysłowych właściwie
jakby na poziomie zabaw dziecinnych w wojsko, w piłkę i pożądanie
seksualne na poziomie onanistycznym.
Rada na to: rozważyć sferę wrażeń, wzbogacić ją, pogłębić poprzez
sztukę; zresztą oczy moje i uszy łakną tego - ileż to razy malarstwo i
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muzyka doprowadzały mnie do spazmów, do łez, do histerii! ... .
*
Eliade
Są takie pożyteczne lektury, które wywierają zły wpływ. Tak było z
Freudem. Tak jest z Eliade. Bełkot w pracach literackich, krytycznych i w
krytyce teatralnej. Zbyt łatwy klucz interpretacyjny do rzeczywistości.
Zapomina się najczęściej o tym, że Eliade mówi prawdę przez cały czas o
kulturze archaicznej, o hipotetycznej trochę pra-kulturze, nie uwzględniając
następstwa form kulturalnych. W zachowaniu chrześcijanina można,
oczywiście, wyróżnić cechy uniwersalnego człowieka religijnego, lecz są
to najczęściej wyuczone, przekazane z tradycją. Współczesny katolik
uczestnicząc we mszy czy w procesji przypomina tempus illad - swego
własnego dzieciństwa, czas mityczny nie ten, kiedy Chrystus był z nim, ale
kiedy byli z nim ojciec, matka, rodzeństwo, sąsiedzi w jego wsi, w
miasteczku, czy w dzielnicy, którą zamieszkiwał przed wojną.
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W postawie współcz. katolika, lub ogólniej: współcz. człowieka
religijnego widać intelektualną (pozamoralną) świadomość tego, że
uczestnicząc w tej lub w owej ceremonii spełnia to owo znaczenie, (msza u
św. Seweryna) oraz świadomość religijną zdegradowaną do własnej
mitologii.
2/VI.
Czytając Eliade łatwo zapomnieć o tym, że mówi on o świadomości
religijnej człowieka prymitywnego, czy raczej archaicznego; co prawda
sam sobie jest winien, bo zbyt nieostrożnie przeprowadza czasem analogie
między świadomością religijną archaiczną a nowoczesną, twierdząc
zresztą, że świadomość religijna jest jakby wiecznie ta sama, zbudowana
jest z tych samych struktur. To błąd - Eliade widzi tylko proces
desakralizacji jako ten, który świadomość religijną stopniowo odmienia,
gdy, tymczasem wewnątrz niej następują zmiany historyczne. Dla Eliade
świadomość religijna i jej symbole zdają się nie mieć historii. Symbol
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odnosi się wciąż do wartości, którą reprezentuje, gdy tymczasem drogą
historycznych przekształceń, symbole religijne są już symbolami symboli,
a przeżycia religijne przeżyciami przeżycia, odtworzeniem przeżycia; w ten
sposób symbole religijne stają się kulturą, a ich utrzymanie przy życiu
zależy czasem od wykonawców, czyli staje się elementem sztuki - np. msza
katolicka - jest zbiorem symboli, z których znaczenia w ogóle mało kto z
wiernych zdaje sobie sprawę. Eliade nazwałby to procesem degradacji
symbolu, a jednak nie jest tak zupełnie: symbol traci swoje znaczenie
pierwotne, ale uzyskuje inne, jako czynnik składowy systemu symboli liturgii, która działa jako całość przez to samo, że jest niezmienna. Ryzyko
związane z reinterpretację symboli, z ich wyjaśnieniem np. z
przetłumaczeniem liturgii na języki narodowe, czy jest to odnowienie
liturgii, czy jej desakralizacja. W pojęciu reformatorów odnowienie,
ponieważ chodzi o przypomnienie początków kościoła, jego założenia; ale
przecież dla większości ludzi msza jest przypomnieniem własnego
dzieciństwa.
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*
Z kolei niektóre formy życia współczesnego, które zdają się zawierać
strukturę symboliczną, są naprawdę tylko przeniesieniem tradycji - jak np.
choinki, albo uroczystości inauguracyjne. Człowiek bowiem dąży do
ciągłości.
Eliade za mało zwraca uwagę na pracę kulturotwórczą - na przemianę
człowieka religijnego w człowieka kulturalnego.
A jeśli: czy przemiana w kulturę, jest desakralizacją symboli? Tak i nie
- bo jest jednocześnie sakralizacją kultury.
Point (ouvriel?) Eliade: "można postawić znak równania między
wszelkimi przejawami sakrum ... zarówno najskromniejsza, jak
najgroźniejsza "hierofania reprezentuje tę samą strukturę i da się wyrazić tą
samą dialektyką sakralności ..." (167) ... Otóż, z tego wynika, że tę samą
strukturę mają hierofanie "dawne" i "nowe", "wczesne" i "późne" - chyba,
że dokona się w nich "desakralizacja". Ale powstaje pytanie czym jest
religijność współczesnego, wykształconego człowieka.
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"... W życiu ludzkości nie było żadnej zasadniczej przerwy" - pisze
Eliade. T.zn., że religijność archaiczna i nowoczesna jest identyczna co do
struktury, albo nie ma jej wcale. Otóż wydaje mi się, że to jest nieprawda,
ponieważ w religijności człowieka historycznego, występuje historia jako
współczynnik stały. Człowiek religijny uczestniczy w obrzędzie, czy
przygląda mu się tylko, przeżywa nie tyle obecność Boga, ile obecność
historii. To historia jest sacrum, nie Bóg, to dawność, kroczy w procesji. I
dopiero poprzez poczucie łączności historycznej z wiarą własną
(dziecinną), rodziców, przodków, człowiek dochodzi do Boga - Bóg nie
imponuje mu wiecznotrwałością, ale historycznością. To, że istniał gdy nas
stwarzał, to, głupstwo - ale, że pamięta Sobieskiego ... Eliade pisze, że
zstąpienie sacrum w historię jest misterium tremendum.
*
"Przed upadkiem w historię, jaki cechuje ludzkość współczesną - był
upadek w życie." (170).
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Eliade stwarza człowieka hipotetycznego, wierzącego w Boga
najwyższego, dającego mu się w rzeczach nie dotyczących bezpośrednio
życia, w owego Boga stwórcę wszechrzeczy, który oddalił się następnie
pozostawiając człowieka w mocy bóstw drugorzędnych. Więc generalna
linia historii religii biegnie w dół, jest degradacją pierwotnego sacrum ostateczną formą owej degradacji jest bóg filozofów, idea czysta.
*
"Wiara - doświadczenie religijne, które implikuje interioryzację kultu,
to jedyne novum, jakie od czasów neolitu występuje w historii religii."
*
Twórczość E. jest z założenia moralistyczna, ale właściwie nie ma
adresata. Któż ją bowiem przyjmie dla siebie, - współczesny człowiek
religijny, czy współczesny człowiek nie-religijny. Ani jeden ani drugi.
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Obaj zainteresują się ...
5/VI.
Antygona w Stodole, która nie jest żadną Stodołą, ale wspaniałą salą.
*
(List do Dom. de Roux - 1 str. po francusku)
*
Można oczywiście ze wszystkiego rezygnować - z przestrzeni, z czasu
własnego, z nawyków, z satysfakcji - jakież to piękne - gdy się to robi np.
w imię miłości, lub pokory, ale - cóż łatwiejszego. O ile trudniej walczyć o
swoje miejsce i swoje prawa, - na swój wymiar.
1414

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

*
(List do Dom. de Roux - 2,5 str. po francusku)
*
Ech, dość, dość tego wszystkiego. Ciasnota. Głupota. Hałas. Nuda.
Wszyscy przeszkadzają. Brak szacunku dla mojej pracy. Żeby, nie wiem co
mówili, nie szanuję jej, bo jest też nierzeczywista, nieznana, nikt dobrze nie
wie z kim ma do czynienia w osobie współczesnego pisarza. Kto go wie może będzie wielkością, a może w ogóle nikt o nim nic nie będzie
wiedział. Trzeba go tolerować na wszelki wypadek.
Czy to nie jest w ogóle formuła szacunku dla człowieka? Wszystkim
rozdzielamy te kredyty, te uznania z zastrzeżeniem.
Zdaje się 7/VI,
ale może 8/VI.
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Wczoraj podczas obiadu Jarek Rymkiewicz powiedział mi, że Lisowski
na lewo i na prawo rozpowiada swoją złą opinię o "Złotej papudze" Artura
i że się w tym powołuje także na mnie. Miał także Przybylskiemu
powiedzieć, że jego pochlebna recenzja nie może pokazać się w
Twórczości, ponieważ książka "w redakcji" się nie podoba. I znów na mnie
się powołał. Julia nas wczoraj zaprosiła wspominając o "komerażach", o
których chciałaby nawet porozmawiać. Posiedzieliśmy, ale o niczym nie
było mowy, a ja bałem się zaczynać, nie wiedząc co z tego Artur wie, a
czego się tylko domyśla. Wspomniał tylko o wizycie niemieckiego
wydawcy, który interesuje się książką. Dzisiaj rano spotkałem w alejach
Matuszewskiego. Ten mi powiedział, że Artur odwiedził wczoraj Irenę, że
jej powiedział o jakichś osobach, które rozpowszechniają złe opinie o
"Złotej papudze", skutkiem czego dwa wydawnictwa zagraniczne odstąpiły
od opcji. To drugie wydawnictwo, to pewnie Gallimerd, dla którego Jarek
(zresztą na prośbę Artura) miał pisać recenzję. Napisał negatywną.
Propaganda, którą przy tym uprawia ma to pewnie uzasadnić. Jarek tym
1416

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

razem chce działać otwarcie "bezstronnie", "obiektywnie". Gdy kłamcy
notoryczni zaczynają prawdę mówić, gdy konformiści udają
nieprzejednanych, gdy uprzywilejowany uskarża się na krzywdy, gdy
wszelka małość szuka swego przeciwieństwa, głupstwo z tego wynika i
błąd.
Naturalnie, że zapytany przez Jarka co sądzę o "Złotej papudze", nie
kryłem się na tyle, by podać opinię przeciwną temu, co naprawdę sądzę o
tej nudnej książce. To już wystarczyło, abym teraz poczuł się winien, i aby
moja rola w aferze stała się dwuznaczna. Należało kłamać tak, jak to robi w
takich wypadkach Jarek, który wczoraj jeszcze zapewniał mnie, że książka,
gdy ją w maszynopisie czytał, podobała mu się bardzo, zapomniawszy, że
niedawno u siebie w domu przyznał mi się, że mu się nie podobała i że
próbował to nawet Arturowi powiedzieć. Jarek ma szanse wyjść cało z
każdej takiej opresji.
Najgorsze, że prawda na tym wszystkim zupełnie nie korzysta, i nie
skorzystałaby nawet wtedy, gdyby ktoś odważył się powiedzieć iż "Złota
papuga" jest wprawdzie książką ambitną i szlachetną, ale w czytaniu nudną
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i że jej forma ma wszystkie cechy kompilacji dziennikarskiej, lecz brak jej
cech artystycznych. Chciałbym ją nawet powtórnie przeczytać - cóż, kiedy
nie potrafię!
Ja jestem, owszem, kłamca, plotkarz, papla, ale Artur z kłamstw
wzniósł całą swoją egzystencję i to jest w nim tak obrzydliwe, choć i
wzruszające, jak niektóre choroby umysłowe.
Nie jest ze mną szczery. Zawarł ze mną znajomość i przyjaźń po to,
żeby ze mnie zrobić swojego krytyka: przy mojej pomocy opanować
Twórczość. Gdy to się nie udało, zachował mnie - bo polubił;
interesowałem go ponadto, póki byłem w zarządzie i później, póki
jechaliśmy na jednym wózku "marcowym". Teraz rozchodzą się nasze
drogi. On pragnie wyjść na rynek europejski, korzystając z poparcia jakie
ma i Pierre Emmanuela i paru innych Francuzów. Wie, że będzie to mógł
osiągnąć tylko za cenę ułożenia sobie stosunków tu, w kraju, przynajmniej
na razie. Zabiega więc o względy Jarosława i pobiegł nawet gratulować mu
nagrody leninowskiej. Zabiega o względy Jurka Lisowskiego, który jest
uprzywilejowanym przez nasze władze (przez Agencję Autorską)
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informatorem kilku zagranicznych wydawnictw (Gallimarda, Julliarda, i
jakichś, zdaje się niemieckich), oprócz tego (wiem to) zabiega o wyjazd do
Stanów o czym mi nie powiedział. Nie musiał, oczywiście, ja mu też nie
opowiadam się ze wszystkim. Ale - przemilczenia takie, których więcej jest
z jego strony, wyznaczają granice naszej przyjaźni. Nie zamierzam chodzić
w zaprzęgu jego kariery, ani w zaprzęgu Jarka. Ten ostatni przyczepił się
do Artura, aby przez niego wejść w warszawskie środowisko i zyskać dla
siebie alibi, potrzebne mu ze względu na oskarżenia o antysemityzm, jakie
przeciw niemu wytoczono w Łodzi. Uczy się od Artura, administrować
swoją twórczością. Co do mnie, staję mu się coraz mniej potrzebny,
ponieważ nic mu nie załatwiam, i nic nie załatwię. Zresztą to mały
intrygant, rzemieślnik i groszorób. I kłamca! Przyczepia się do "opozycji",
wygaduje, feruje ostre wyroki potępienia na "haniebne" czyny np.
Błońskiego, albo Puzyny myśląc, że zamydlił nam wszystkim oczy, że nie
wiemy o jego podpisie figurującym na liście "sześciuset", i że wierzymy w
jego podpis na liście w sprawie Dziadów. Jestem przekonany, że tego
ostatniego nie podpisał wcale: głupiej Joannie, gdy do niego pojechała na
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Bielany, oświadczył gotowość natychmiastowego podpisania poczem
wspomniał od niechcenia, że już jeden podpis złożył - w IBL-u. I czy to nie
przeszkadza. Spłoszona Joasia krzyknęła, że oczywiście, przeszkadza, i
scenę powtarzała potem ze wzruszeniem. Tymczasem o zakład idę, że w
IBL-u nic nie podpisywano. Jest to więc na dodatek krętacz; i krętactwo
uprawia codziennie przy stoliku Ireny, Konwickiego, Holoubka - przyjaźni
się jednocześnie z Sitą i Hanuszkiewiczem.
Piszę to wszystko, aby zdać sprawę sobie przede wszystkim wśród
jakich żyję ludzi i zdarzeń.
Nie potępiam przecież nikogo. Ani Jarka, ani Artura, ani Jurka, ani
Jarosława. Wszystkich usprawiedliwia działalność: piękne piszą wiersze,
sztuki, pięknie tłumaczą. I ja bym sam sobie mniej wydawał się podły,
mniej chwiejny, gdybym produkował więcej, i gdyby błędy mojego
postępowania były ubocznymi produktami twórczości oraz wysiłku jaki
ponieść trzeba, aby swą twórczość ludziom narzucić, sprzedać, nawet
zachwalić. Dobry rzemieślnik dobrze zachwala swój towar; podejrzany jest
taki, który dzieło rąk swoich kopie i nazywa gównem.
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*
Byłem na Antygonie wystawionej przez studentów w Stodole ...
...
Czego chce teatr współczesny, najbardziej współczesny przestać być
teatrem?
I przez to właśnie staje się teatrem do kwadratu. Teatrem obnażonym.
Wszedłem do sali teatralnej, w której miano przedstawić Antygonę
Sofoklesa. Widownia była prawie pusta, za to na scenie tłok: ktoś tam
tańczył, ktoś gimnastykował się i rozmawiano. Nikt na mnie nie zwracał
uwagi, ale nie śmiałem zapytać czy przedstawienie odbędzie się o
zapowiedzianej godzinie. Wreszcie ktoś zamknął drzwi na korytarz,
światło zgasło, mężczyźni zdjęli koszule, porozkładali się na scenie jako
trupy weszła Antygona, za nią Ismena. Powiedziały parę wierszy, ale jakoś
bez przekonania i dość niewyraźnie, poczem zapalono światło na scenie, na
widowni, aktorzy wstali, wyszli na proscenium i zaczęli mi wymyślać.
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Powiedzieli, żebym od nich nie oczekiwał żadnej Antygony, bo nie po to
mnie poprosili, aby mi jej znaną historię jeszcze raz przedstawić, ale po to,
żebym tu przed nimi usiadł, żebym poczuł się sobą bardziej, silniej, niż w
życiu, abym mianowicie poczuł się nieswojo oby mi się zrobiło duszno,
gorąco, niewygodnie, aby mi zaczęły przeszkadzać moje własne ręce i nogi
(powiedzieli mi nawet przy tym parę nieprzyzwoitości), i abym tak jakby
wcielony w siebie, udręczony sobą fizycznie, otworzył swoje sumienie i
swoją pamięć, a oni postarają się wtedy wtargnąć we mnie, rozjaśnić moje
ciemności, wewnętrzne i sprawić to abym stąd wyszedł na światło dnia
człowiekiem odmienionym, świadomym swego losu i swej
odpowiedzialności, a więc człowiekiem tragicznym.
To powiedziawszy wrócili do gry - zjawił się Kreon wrzaskliwy
obłąkany pychą i okrucieństwem, a koło niego masa jego łapaczy. Dla
dzikiej fantazji z zemsty nie pozwolił pogrzebać Polinika; ale Antygona
nakryła ciało brata białym całunem. Łapacze ruszyli za nią w pościg, spadli
całą chmarą na widownię i z latarkami w rękach myszkowali wśród
krzeseł, szukając Antygony wśród nas. A potem na scenie pokazano
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gangsterów [...] twarz i ciało chłopca, balet w maskach gazowych, Zbyszka
Cybulskiego zapalającego znicze z wódki, Kordiana na drabinie; w
mikrofonach rozległy się dźwięki dżezu trzaski pistoletów
automatycznych, i jakieś grzmoty, ognie, jawił się cały hałas,
współczesnego świata, którego co wieczór słucham, gdy na moim osiedlu,
we wszystkich otwartych oknach pracują telewizory podając Dziennik, [...]
front lub Echo Stadionów. Ten hałas przemienił mnie w martwego
telewidza, w biernego odbiorcę zła i okropności; na scenie świecił wielki
ekran - biały, czerwony, opalowy - aż w końcu doszło do tego, czego boję
się zwykle najbardziej; ten na scenie chłopiec z mikrofonem przeprowadza
teraz błyskawiczne wywiady na temat miłości, wojny i teatru, patrzyłem,
słuchałem, aż nastąpiło to, czego boję się najbardziej ze sceny, jakby ze
skrzyni gigantycznego telewizora wypadł chłopiec z mikrofonem, wstąpił
po stopniach na widownię, rozejżał się (zmartwiałem), podszedł - nie do
mnie na szczęście, do innego człowieka martwego jak ja i zapytał go co
sądzi o wojnie w Wietnamie. Gdy ten nie odpowiedział, gdzieś z tyłu, na
widowni rozległy się śmiechy; chłopiec z mikrofonem wrócił na scenę.
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Odegrał jeszcze parę scen z Antygony, ale nie do końca - aktorzy urwali
grę, jakby zniechęceni. Zresztą może grają dalszy ciąg kiedy indziej, dla
innych widzów. Co do mnie - zrobili swoje: skojarzyli mi Antygonę z tym,
z czym chcieli, z tym, co ich boli i zajmuje, z tym co im (lub kierującemu
ich grą reżyserowi) wydało się we współczesnym świecie najtragiczniejsze,
przeto najbliższe dzieweczce z Teb.
Co ja na to? Nic. Gdyby do mnie podszedł chłopak z mikrofonem i
zadał to samo pytanie, milczałbym, i ze mnie by się śmiano. Dlaczego?
Właśnie: dlaczego. Aby na to pytanie odpowiedzieć, opowiedziałem
teatralną przygodę, która każdemu z was może się zdarzyć, gdyż pełno
takich pułapek rozstawiono dokoła nas: chcą was zmusić do mówienia,
udziału - w teatrze. Chcą was przyłapać na martwicy, dowieść wam, że
macie już dusze konsumentów - że zjadacie wiadomości i poglądy jak
konserwy, że używacie wzruszeń jak proszku IXI, że sztukę oddalającą
was od codzienności traktujecie jak biuro podróży wiozące was do Złotych
Piasków.
Nie dajcie się. Gdy do was zejdzie kiedy ze sceny człowiek z
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mikrofonem i zada pytanie, każe mówić, odpowiedzcie: proszę, niech pan
siada obok, porozmawiamy. Co on na to? Powie: Nie, proszę odpowiedzieć
krótko. Więc: Nie umiemy krótko. Zresztą, chcemy się pana o coś zapytać.
On: - Ależ nie, nie mam czasu, muszę wracać na scenę, przecież to jest
przedstawienie. Wy: to wracaj pan odrazu, a nie udawaj na drugi raz, że to
jest coś innego.
Wiele rzeczy można zmienić w teatrze, aby odnowić układ, jaki w nim
istnieje, między sceną a widownią. Znieść kurtynę. Znieść scenę. Grać
pośrodku publiczności. Można nade wszystko zmienić zasadę najbardziej
klasyczną, najdawniejszą, tę mianowicie, że aktorzy przedstawiają historię
już znaną, że mówią tekst, który widzowie umieją w części na pamięć; tak
aby mogli naprawdę ocenić jak aktorzy wywiązują się ze swojego
rzemiosła, jak scenograf przysposobił scenę, jakich skrótów dokonał
reżyser, jakie zaakcentował miejsca. Można mianowicie przyjąć zasadę
zupełnego zaskoczenia - improwizawać np. co wieczór wedle naprędce
ułożonego, aktualnego scenariusza. Nigdy nie zmieni się tego tylko, że
aktorzy namówili się między sobą znają swe zamiary, a ludzie siedzący
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przed nimi, czy wokół nich, poza ich kręgiem do ich zmowy nie należą.
Tylko w liturgii wszyscy jednakowo wiedzą co się stanie i jednakowo
podlegają formie - lecz umowa, która organizuje obrzęd jest
transcendentalna. Zgromadzeni w obrzędzie są jakby aktorami wobec
transcendencji, która jest ich widzem. W sztuce być ktoś kto daje spektakl
(dzieło) i ktoś, kto spektakl (dzieło) odbiera. Widz, czytelnik, słuchacz jest
transcendencją sztuki.
Wracają do źródeł - powiadają, do historycznych porządków sztuki
teatralnej. Lecz to fałszywy powrót - do miejsc opustoszonych. Wracanie
do świątyń, w których już nie ma Apollina, do mysteriów, z których uszła
tajemnica. Wznawiają "Sacrum" w wygasłych jego ogniskach.
Efekt tego: Siedząc na przedstawieniu, które miało nie być
przedstawieniem odczuwam je mocniej jako przedstawienie, ponieważ
tym, co sztuce nadaje wysoką temperaturę życiu jest mój prywatny w niej
udział - moje osobiste doświadczenie, które w jej odbiór wnoszę, które w
cichości, wobec sztuki przeżywam jako widz suwerenny jestem
transcendencją sztuki. Gdy moja suwerenność zostanie naruszona, sztuka
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staje się nieważna - pozostaje z niej zespół chwytów, sposobów.
Moje reakcje na taki spektakl, jak ten, który opisałem są w - końcowej
rachubie - czysto estetyczne. Myślę: dobrze to robią ... Światło dobre ...
ostro ... rytm ... te szmaty ... owszem. Ani chwili udziału w jaki,
wciągnęłaby mnie po raz setny opowiedziana mi historia Antygony, którą
skojarzyłbym sobie z tym, co mnie naprawdę boli i unosi. Może też z
wojną w Wietnamie, a może z całym moim życiem, a może z czymś, o
czym ci panowie ze sceny nie mają pojęcia. Może ja jestem od nich
głębszy - choć milczę?
11/VI.
Simone Veil:
Medytować o przypadku, który sprawił, że spotkali się ze sobą mój
ojciec i moja matka jest rzeczą jeszcze bardziej zbawienną niż medytować
o śmierci. (147)
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*
Z artykułu Antoniego Kępińskiego (znak 190): "Czasem łatwiej
przewidzieć losy całego społeczeństwa niż pojedynczej jednostki". "W
ciągu wieków człowiek w aspekcie biologicznym zmienił się mniej niż w
aspekcie socjologicznym" ... "Obraz zaburzeń psychicznych pozostaje
niezmieniony w zasadniczym schemacie na przestrzeni wieków, ... ale
również obraz ten jest niezwykle czułym wskaźnikiem zachodzących
zmian w społeczeństwie ... Każde ważniejsze wydarzenie społeczne
znajduje swe odbicie w symptomatologii psychiatrycznej. Każdy naród,
klasa społeczna, grupa ideologiczna ... mają swoistą problematykę
psychiatryczną."
*
Niewiadomo czy miłość, którą okazujemy stale i jednakowo naszym
wybrańcom, nie jest tylko naszą wygodą. Miłość powinna przechodzić
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przez weryfikację.
*
13/IV.
Być może, jestem już na pograniczu ciężkiej nerwicy. Słyszę każdy
ruch moich - boli mnie szczęknięcie łyżeczki, stuk postawionego talerza.
Co mam zrobić: uciekać z domu, pójść do psychiatry, czy po prostu, jak to
się mówi, wziąć się w kupę. Wieje silny wiatr - może to stąd? Czuję
niepokój, podniecenie, jakiś ból wewnętrzny, skurcz jak gdyby. Gdyby
mnie bolała ręka, głowa, wątroba, mógłbym liczyć na współczucie i
pomoc. Ból tego rodzaju izoluje mnie od wszystkich i ściąga na mnie
wrogość i wzgardę. Jest w tym coś z tego wyklęcia, jakiemu podlegali
obłąkani w średniowieczu. Jest to ból, który na zewnątrz wygląda jak
ciemność. Jak nauczyć się go znosić i kryć. Dzieje się to wszakże z
ogromnym nakładem, wielkim kosztem energii psychicznej, której mi
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brakuje do pracy, a nawet do podejmowania najprostszych decyzji. Długie
chwile nieraz spędzam w kompletnej bezczynności - taką trudność sprawia
mi przejście od jednego zajęcia do drugiego, albo po prostu zmiana
pozycji. Mógłbym pracować, ale tylko bez przerwy, jednym ciągiem, nie
odrywając pióra od papieru, maniacko. Zatracić się w pracy, stracić kontakt
z otoczeniem. Otóż to właśnie jest dla mnie niemożliwe. Ja wciąż wszystko
widzę i słyszę - najdrobniejszy ruch, każdy dźwięk odgaduję wszystko co
się wokół mnie dzieje, jakbym się tego bał; zachowuję się jak warczący i
nasłuchujący pies. Jest to chyba zachowanie lękowe, które mi pozostało z
tych czasów, kiedy rzeczywiście musiałem nasłuchiwać, i kiedy
skrzypnięcie łóżka, podłogi, stuk otwieranego okna były dla mnie
sygnałami zaczynającego się piekła.
Muszę sobie powtarzać: nie bój się, to już minęło, ci którzy cię
otaczają, sami znają miarę, granicę, nie trzeba czuwać nad ich krokami. Bo
to zdaje się o to chodzi: czuję obłęd w powietrzu - obłęd, do którego
powstrzymania jestem powołany i zobowiązany. Jeżeli nie powstrzymam
obłędu postępującego u Kazi i Andrzeja gotów i mnie ogarnąć ... W
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każdym razie kieruje mną strach przed tym, by się nie powtórzyło to
wszystko, co już przeżyłem. Sytuacja najbardziej odpowiadająca
cierpieniom (gdyż to są cierpienia) człowiek, który ze strachu przed
obłędem cudzym wpada w obłęd; człowiek zmierzający do obłędu śledzi
go u innych. Człowiek ze strachu przed powtórzeniem się nieszczęść,
jakich już zaznał, stwarza te nieszczęścia drugim, nie zdając sobie z tego
sprawy.
Ta ostatnia sprawa nadaje się do rozwinięcia. Jest to bowiem forma
nerwicy, która charakteryzuje całe pokolenie powojenne, ze strachu przed
wojną i hitleryzmem stwarzająca rzeczywistość kaleką.
16/6.
Grzech - to jest opóźnienie ewolucji.
Ewolucja nie jest zakończona. Homo sapiens zmierza ku nowemu
gatunkowi homo divinus, Ale po drodze zginie i po własnej jego
doskonałości zostaną tylko wspomnienia na piaskach i w chromosomach.
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*
Przeczytałem z radością francuskie tłumaczenie książki Ezry Pounda
ABC of Reading - ABC czytania. Jest to książka prosta i jej czytanie nie
sprawiło mi trudu, a ponadto jest to książka broniąca prostoty i domagająca
się od prozy, aby była radością ucha i umysłu, a nie męką i zawstydzeniem.
Nieszczęściem literatury jest poeta, który pisze na to, aby dowieść swej
wyższości duchowej nad czytelnikiem i krytykiem. Trzeba nie mało
odwagi, żeby tak to wytknąć i dowieść, jest więc praktycznie bezkarny,
gdyby nie to, że zniechęca w ogóle do czytania poezji. Człowiek nie szuka
udręczeń. Pound powiada że nieznaną rzecz można wyjaśnić tylko przez
porównanie jej do rzeczy znanej, i dlatego poezja, która jest sztuką
odnoszenia ... porównywania uważa za model wszelkiej komunikacji
między ludźmi ... pod warunkiem, że trzymać się będzie tej zasady, którą
Pound pokazał na przykładzie ideogramów chińskich. I sądzi Pound, że
zanik tej poetyckiej zasady komunikacji między ludźmi prowadzi do
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katastrofalnych zmian w ich współżyciu, w ich [...] instytucjach.
Czerwień tłumaczył przez różę, lub przez gila. Nieznane przez znane,
abstrakcyjne przez zmysłowe. Zmysłowy uchwyt rzeczy nieuchwytnej:
rytm. Poezja obumiera gdy oddala się zanadto od muzyki.
A proza? Od mowy zwykłej? Miałaby stać się bełkotem?
Od mowy, która mogłaby stać się potoczną. Uprawianie pięknej mowy
nie jest sztuką, ale rodzajem działalności nauczycielskiej - stwarzaniem
wzorów, których doniosłość, on Pound, dowiódł pisząc: poeci są antenami
ludzkości.
*
Z radością przeczytałem książkę Ezry Pounda ABC czytania, która
broni prostoty i domaga się od poezji aby była radością ucha i umysłu.
Nieszczęściem literatury są poeci piszący na to, aby dowieść swej
wyższości duchowej nad czytelnikami. Trzeba nie mało odwagi, aby im to
wytknąć i dowieść im tego, są więc bezkarni. Byłoby to może
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nieszkodliwe, gdyby nie zniechęcało w ogóle do czytania poezji i nie
stwarzało szerokiego przekonania, że jest to twórczość dla
wtajemniczonych. Pound powiada, że nieznaną rzecz można wyjaśnić tylko
przez odniesienie jej do znanej, i dlatego poezja, która jest sztuką zbliżania
rzeczy odległych sztuką szukania zbieżności podobieństw, analogii - jest
modelem wszelkiej komunikacji ludzkiej.
*
Ile razy mówię, że wiem, choć nie wiem.
*
Czy biorąc do ręki pismo literackie nie czujecie się trochę jak we mgle,
niepewnie, i nigdy nie jesteście pewni, co wam wiadomo, o czym
dowiadujecie się po raz pierwszy, czego wam ewentualnie wolno nie
widzieć a do jakiej znów niewiedzy lepiej się nie przyznać?
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Jak wam to psuje przyjemność obcowania ze sztuką i literaturą! I z
ludźmi.
*
19/6.
Dzisiaj dziwię się mojej nieaktywności. Nie ma się czemu dziwić.
Nigdy nie było inaczej, nawet w tym czasie, który pobudza cały organizm
do działania - nawet w dzieciństwie i w czasie dojrzewania. Może z
wyjątkiem okresu dewocji i zachwycenia liturgią, kiedy rzeczywiście cała
moja myśl, cała moja wyobraźnia zajęta była liturgicznymi i religijnymi
kombinacjami. Nie znalazłem wtedy odbicia dla wyobraźni, nie dokonałem
skoku w jej wyższą sferę. Owszem miałem umysł zajęty myślą opętaną:
kiedy umrze moja matka. Zdaje się, że ta myśl wyczerpała mnie naprawdę i
sprawiła to, że dziś do niczego nie jestem zdolnym poza wskrzeszaniem tej
archaicznej, kopalnej warstwy doświadczenia: toteż najczęściej właśnie
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wracam do dziecinnej problematyki.
Byłaby z tego nauka. Należałoby wypowiedzieć te moje wczesne,
dziecinne przeżycia, ale w jakimś innym języku. Przetłumaczyć, znaleźć
ekwiwalent.
Wczoraj kiedy poskarżyłem się Kazi na dręczący mnie opór, na rodzaj
atawistycznego lenistwa, które mi zabiera gros energii, ona ze swoją
brutalną beztroską powiedziała mi po prostu: Pisze się z wewnętrznej
potrzeby ... gdybyś miał o czym pisać, pisałbyś od rana do wieczora.
Otóż ja tej wewnętrznej potrzeby nie mam, albo jej w sobie nie
odkryłem. Zabrałem się do pisania wiedziony intuicją, że to tu właśnie
czeka mnie coś dobrego (choć wcale tego nie jestem dziś pewien: myślę, że
raczej aktorstwo przysłużyłoby mi się do otworzenia i pobudzenia
wewnętrznego) - ale nie znalazłem, nic aż dotąd - nic. Czy to, że wszystkie
moje funkcje psychiczne są za słabo rozwinięte - i myśl, i intuicja, i
uczucia, i one wszystkie tak jakoś neutralizują się we mnie dając tę barwę
szarą? Czy okoliczności zewnętrzne? A dlaczego we mnie tak mało
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zaciekawienia literaturą i jej problemami? Dlaczego? Dlaczego tak mnie
znudziła literatura, kiedy przyszedłem na uniwersytet, a ja nie miałem
odwagi, żeby się do tego przyznać?
Czego mi właściwie trzeba? I skąd ta wiara - w 42 roku życia - że
pomimo wszystko wypowiem się, że mam coś do powiedzenia, że źródłem
szczęścia i powodzenia może być tylko literatura jako wyraz, jako ta jakaś
wewnętrzna muzyka, której szukam napróżno i na którą, jak mi się czasem
zdaje, zupełnie ogłuchłem. Czy to nie jest wiara dziecinna, nieprzytomna,
nie rozumna? Czy ja nie tracę czasu i czy nie ryzykuję utratą życia w ten
sposób?
*
Gdyby zapisywać wszystkie bzdury, które mi do głowy przychodzą nawet te najbardziej haniebne i dziecinne: np. przed chwilą odegrałem sam
przed sobą scenę w bistro, do którego wszedłem, żeby napić się wina
(powtórzenie sceny z ostatniego mojego pobytu w Paryżu, kiedy
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wymknąłem się Jankom gdzieś na Fauboury St. Denis ...). Proszę o wino,
un ballon de beaujolais ... naraz widzę przez szybę okienną, że jakaś bójka
toczy się na ulicy.
- Regardes - on se bat - powiadam do patrona.
A ten:
- A, c'est sent les putains - alles se lestand toujours.
Ja:
- O, la rousse, elle est combative.
- Les roussy sont toujoure comme Ça.
- Vous n'aimez pas des roussy.
- Je les aime toutes.
- Vous aves raison.
No proszę - co to jest? Sen, czy bzik? A przecież wygadałem to cicho
do siebie półgłosem, siedząc z niezapalonym papierosem w ręce nad
rękopisem Gombrowicza.
*
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Albo: wyobrażam sobie jazdę do Obór z Dom. de Roux, obiad spacer,
rozmowę, w której opowiadam mu o upadku polskich arystokratów,
wspominam Romana Potockiego - ostatnie z nim spotkanie na Smolnej potem wyobrażam sobie, że idziemy razem z Dominikiem do koni,
spotykamy Anią T. Ja dosiadam konia, kłusuję, galopuję ... i ocykam się
nad wciąż tym samym rękopisem po 40 minutach straty. Gdybym był
poetą, może byłby to temat do wiersza. Co za mania montowania takich
historyjek! I co one znaczą? A jak plastycznie je przeżywam! Ze
szczegółami - meble widzę, talerze, pogodę, uprząż na koniach ... I rękę
wkładam pod brzuch koński, aby sprawdzić popręg. Acha, jeszcze
Wilanów zwiedziłem i opowiedziałem Francuzowi historię Jana III. Co to
jest? Może to obłęd?
19/6.
Jakie to proste i jakie oczywiste wydaję się żyć w niezadowoleniu. Jaka
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to strata - to jakbyś poszedł do teatru i przesiedział spektakl z zamkniętymi
oczyma, z palcami wbitymi w uszy.
*
Gombrowicza część (45 stron) skończyłem przepisywać. Chyba
możliwe.
Zacząłem pisać historię księdza młodego "porwanego" w kapłaństwo. I
znów uwodzi mnie "melopea".
Właściwie wiem, że to nie ma sensu - a nie mogę się powstrzymać.
Tylko w tych sytuacjach, w tym tempie mój język zyskuje jako-tako na
urodzie i wydaje się plastyczny, żywy. Spróbuję tak to pisać, żeby nie
stracić nic z rysunku obyczajowego i psychologicznego.
24/VI.
Pomysł sztuki.
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1. Człowiek wchodzący na górę, którą wybrał sobie za pustelnię - żegna się
ze światem, wita swoją pustelnię, swój raj i swoją kaźń.
2. Hop-hop - wołanie. Cóż to? Głos mego syna ... Przekleństwo! Tyżeś to,
synu? ... Syn wyśledził zamiary ojca i poszedł w jego ślady.
3 Hop-hop - wołanie. Cóż to. Syn: - To głos Zosi! Tak to jego narzeczona
wyśledziła zamiary i poszła w ślady narzeczonego.
*
Pani T.Z. w Tygodniku: wszystko zależy od "tego co w człowieku."
Tak, ma rację, naturalnie. Ktoś mi po tym felietonie zarzucił, że fałszywie
rozróżniam uniwersalną świadomość moralną i prywatną - sumienie
uniwersalne od prywatnego. Kto się wzrusza biedą świata wzrusza się
także biedą konkretnego człowieka - itd.
27/6.
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Z recenzji A. Grodzickiego (Życie Warszawy): " 'Matka' nie należy do
najlepszych sztuk Witkacego. Ale czy w ogóle dużo ich jest tych
najlepszych? Odpowiedzmy tak z ręką na sercu i bez snobizmu ... Genialne
pomysły teatralne we fragmentach, genialne przeczucia dziejowe wysnute
z, przenikliwej obserwacji współczesności - jedno i drugie wydaje się tym
genialniejsze, że zrodziło się już w latach dwudziestych. Z drugiej strony
jednak plątanina myśli, mnożenie i porzucanie wątków, obsesyjne nawroty,
niedbałość w konsekwentnym układzie całości."
30/VI.
Strategia miłości odtrąconej:
1. przeciwieństwo;
2. poza (sztuczność);
3. przemianowanie słabości w siłę;
4. dowolność - skoro mnie odpalono - wszystko mi jedno, wszystko mi
wolno.
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5.
2/VII.
Telefon od B.M., I znów piekło: iść czy nie iść - jakby chodziło o
zbawienie duszy. Już tyle razy to przeżywałem, tyle czasu poświęcałem na
rozmyślania o tym później - i nic to nie pomogło i nic nie pomaga. Można
by sądzić, że życie wciąż rozpoczyna się od nowa. Jaką fikcją jest
doświadczenie!
W kwestiach duchowych nie ma doświadczenia - ani sobie, ani drugim
nie możemy nic doradzić.
Czym się właściwie kierować w wypadkach, których nie reguluje
prawo? Nb. nie ma takich wypadków dla człowieka w pełni określonego
przez kulturę. Wątpliwości powstają wtedy, gdy usiłujemy pozbyć się
prawa, lub interpretować je na swoją korzyść. W ostateczności - wzgląd na
cudze dobro decyduje prawie zawsze nieomylnie. Nie wiem czy są
wypadki, w których cudze dobro byłoby wątpliwe. Nawet historia mojej
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matki i nasze wątpliwości powstały nie z tą chwilą, gdy trzeba było matkę
ratować (ostatecznie wiadomo, co było dla niej dobre: odebrać jej
narkotyki, otoczyć opieką i dozorem), ale gdy powstał dla każdego z nas
problem ratowania siebie. Nie twierdzę, że to był wzgląd nieważny, ale on
właśnie "komplikował" sytuację - tzn. wprowadzał element tragiczny.
Wyjście było proste: zdecydować się na ofiarę z swego życia i wierzyć w
to, że reszta będzie nam przydana.
Cała wielkość literatury - cała wielkość człowieczeństwa jest w tym - i
przepada, ulatnia się, ilekroć wzgląd na żałowanie siebie - pod
jakimkolwiek względem - poczyna dyktować nam rozwiązania. Wtedy
wszystko robi się małe - nawet wielkie sprawy karleją. Np. miłość - gdy
jest podjęta z programem uratowana dla siebie szansy jej przeżycia.
*
Pomysł powieści - a właściwie pomysł innego szczęśliwszego
rozwiązania mojego życia: gdybym mianowicie odkrył był nienawiść matki
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do ojca i w tej nienawiści przyczynę jej psychozy i gdybym przyprowadził
ich separację a sam wziął matkę do siebie, mógłbym ocalić wszystkich, i
siebie samego od tego poczucia klęski, z jakim po dziś dzień żyję.
Być może dlatego nie wolno nic zlekceważyć w życiu - nic nie może
się w nim nie udać , nic nie powinno się tak zostawić - że potem na całe
życie zostaje taki gorzki osad ...
Pozbyć się go w fantazji oraz z pożytkiem jaki z tej nauki może płynąć
dla drugich.
Zamiast poskarżyć się raz jeszcze na los, poprawić go - wedle tej
zasady - która wprowadza ład i energię we wszystko: dobro drugich.
*
Dla dobra drugich i w ich imieniu - to ja to gdzieś napisałem - ale
gdzie?
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*
Ta sama myśl o Kazi, w Rzymie w 1961 roku: "ona szuka
potwierdzenia mojej miłości". Przecież ja tam w Rzymie zdecydowałem się
odejść - powiedziałem jej, i ona płakała.
*
A wszystkie myśli stąd, że dziś nie pojechałem do M. ...
Warszawa, 4.VII.1970.
Tylko cudze dobro może być źródłem prawa.
Sumienie - ktoś drugi w nas obecny.
Sumienie - zdolność myślenia cudzymi kategoriami.
Sumienie - należy do wyobraźni.
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Sumienie - uproszczony obraz drugiego człowieka i wyobrażenie jego
dobra.
*
Autentyczność uczuć, natury własnej. Dążenie do autentyczności.
Odkąd to się zaczyna? Wydaje się, że od myśli, iż dusza jest częścią natury
i ma swoje cele, jak cały organizm. Zdaje się, że trzeba dokładnie
przebadać Rousseau'a zebrać przeciw niemu dowody i spalić in officje na
stosie.
5.VII. - Niedziela.
Powrót z Wilgi. Przez cały dzień tragiczne dąsy i pomysł.
Dotąd było mi dobrze. Lubili mnie przełożeni i koledzy, sądziłem, że to
miejsce jest dla mnie najwłaściwsze, ten sposób życia, topografia nawet
wydała mi się jedyna dla mnie jakby umyślnie dobrana. Myślałem, że nie
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może mnie w niej nic złego spotkać, a już napewno nie takie zdarzenie, jak
to, które nastąpiło wczoraj, i to przy niedzieli.
Szedłem centralną aleją rozdając ukłony.
*
Szpital - nie szpital. Obóz - nie obóz. Jakby jakaś utopia. Jakby
państwo idealne - jakby klasztor.
Takie jest miejsce akcji, i gatunek opowieści taki: zamknięty układ,
który rozpoznaję, ja - opowiadacz i bohater, noszący ciężar poznania
układu, jakgdyby pielgrzym, jakby turysta, wędrowiec, ktoś spoza świata,
zzewnątrz do niego przychodzący, jak Dante wchodził w piekła kręgi
niskie jak Castorp Hans na Czarodziejskiej góry szczyt. Mój zakład ani w
czeluściach, ani na wyżynie; na równinie leży - pod niebem ogromnym,
pod niebem jak góra, chmurami wzburzonym. Z dala go widać - wśród pól
szarych, łąk, jak wyspa w szarym oceanie trawy - drzewa, czerwone dachy,
nad nimi komin - to elektrownia, obok wieża ciśnień zdaleka trochę do
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kielicha podobna, bliżej kościoła wieża ostro zakończona. Czerwone dachy
na domach. Takim go widziałem gdy mnie tu wieźli.
6/VII.
Odwiozły mnie dzieci moje, trzy córki dorosłe, dwaj dzielni synowie;
sześcioro ich miałem, szósty syn najstarszy przepadł gdzieś bez wieści,
najmłodszy syn, bezwiedny zabójca matki swojej, żony mej kochanej,
którą ostatni zabił połóg.
Na własną moją prośbę tu mnie odwieziono. - Dzieci - powiedziałem
wyprowadziwszy tę piątkę, co mi się została, - czas mi od was odejść, gdyż
żadnego już dla mnie nie widzę powodu, abym z wami pospołu życie
symulował, gdy już nic mi w tym życiu czynić nie zostało.
- Co ojciec mówisz - krzyknął syn najstarszy ...
*
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Plan książki o Mochnackim:
1. List o degrengoladzie.
2. Pokolenie.
3. Historia Powstania jako opowieść o nieudałym zwycięstwie.
4. Literatura jako idealny porządek historii i człowieka.
5. Literatura, która nas ratuje przed historią.
6. Zakończyć może wykładami paryskimi Mickiewicza.
*
U Tadzia N. Jest niepoważny jak dawniej, a jednak cierpienie zmieniło
mu twarz.
7/VII.
"Życie przed nami" - banał codzienny, najczęstszy, może najważniejszy
ze wszystkich.
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I otóż nagle przestaję w niego wierzyć. Nie mogę sobie zupełnie wyobrazić
dalszego ciągu życia; doznaję jakby nagłego przyspieszenia czasu,
wszystko w moich rachubach i przewidywaniach leci na łeb na szyję, i
naraz okazuje się już czasu nie ma wcale, i że już wszystko jedno.
Jest to właściwie przeżycie śmierci.
*
Antoni Kępiński. Mówi o rozwoju człowieka. Czy człowiek
obowiązany jest (w sensie wyższym: biologicznym, czy logicznym) do
rozwoju, do realizowania siebie? To zn. czy jest "obowiązany" np. do
optymalnego wyboru środowiska? Czy też do przekształcania środowiska
na swoją korzyść? Jak ma postępować, np. z żoną, która mu nie
odpowiada, która odgrywa rolę hamującą. Przykład drastyczny, ale
przecież - większość małżeństw jest niedobrana i powstaje albo z przymusu
społeczno-ekonomicznego, albo z fałszywego, nieprzemyślanego,
instynktownego wyboru. ... Małżeństwo jest tu sytuacją symboliczną. Tak
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jak małżeństwa niedobrane, fałszywe, wymuszone są sytuacje, w kórych
człowiek się znajduje w pracy, w grupie ideologicznej, w środowisku
domowym. Szukanie optymalnego rozwiązania prowadzi do ogromnego
nieraz okrucieństwa ...
*
Malejąca rola literatury w życiu. Trudno nam wypowiadać się o tym
jaka była jej rzeczywista rola w dawniejszych czasach, mamy do
dyspozycji tylko przykłady z najbliższej przeszłości, z XIX wieku - to
znaczy wiemy jaką była rola poetów doby romantyzmu - (nie tylko u nas!)
i rola powieściopisarzy. Później w naszych czasach tę rolę przejęli raczej
felietoniści - popularność Słonimskiego, Boy'a, Nowaczyńskiego,
Nowakowskiego, Kisiela ... Rola, wyroczni, lekarza, mędrca na codzień.
Zwróćcie uwagę, że jest to rola daleka od artystycznej. W gruncie rzeczy
podziw dla literatury jak - o sztuki kieruje się wyłącznie dla literatur
dawnych. Dla literatury współczesnej ma się stosunek utylitarny: jest ona
1452

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

po prostu potrzebna, albo nie.
Literatura, powiedziałbym, nie jest sztuką lecz się nią staje w miarę jak
traci na aktualności; jeśli razem z aktualnością traci wszelki walor, znika z
żywej kultury w ogóle - należy do jej zabytków.
Oczywiście istnieje literatura z góry zamierzona, obliczona na trwałe
upodobanie - poezja, i to wszystko co poezją czystą bywa w prozie, w
teatrze, ale ...
*
Felieton dla Tygodnika.
Męka. Przyjemność. Konieczność. Dola moja literacka. Moje głupstwo
cotygodniowe.
*
Niech diabli porwą! Na com ja zużył cały dzień dzisiejszy: zacząłem
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rano czytać książkę Krawczenka o Platonie, rzuciłem po kilkunastu
stronach. Przeczytałem Kępińskiego w Znaku, jakieś teksty o Jungu - co ja
robię? Do czego ja właściwie zmierzam? Jutrzejszy cały dzień stracę, bo
przychodzą wieczorem Arturowie, Woroszylscy, może Turowicz, więc
muszę rano sprzątać mieszkanie i zaraz skrobać ziemniaki - a dajcież mi
spokój! Nie umiem sam sobą kierować, zużyć czas.
*
Wiem na czym polega mój błąd: rozpatruję siebie ustawicznie jako
przedmiot cudzej woli i zastanawiam się czy sposób kierowania mną
odpowiada moim celom, zamiast uznać siebie za ostatecznie już
uformowanego i dojrzałego do pokierowania otoczeniem w pożądanym
kierunku. Odczuwam przecież wyraźnie u Kazi nadmiar inicjatywy i woli,
jaki jej przypada dzięki mojej bierności i podporządkowaniu mojemu.
Należy więc dokonać zmiany w tej przede wszystkim dziedzinie: wpływać
bardziej na wypadki, okazywać inicjatywę, powiedzieć wyraźnie czego
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chcę a czego absolutnie sobie nie życzę. Nie bać się konfliktu - jeśli
wyniknie, tym lepiej. Naturalnie, na to, aby taką inicjatywę przejawić i
uzyskać odpowiedni dla niej autorytet, trzeba zmienić w zasadniczy sposób
tryb postępowania, stosunek do pracy - po prostu i więcej energii,
aktywności, godności, wiary w siebie. Muszę siebie podać w innym
zupełnie sosie muszę stworzyć przygrywkę dla mojej pieśni, która dotąd
brzmi za słabo, za cienko, i niebardzo jest słuchana. Właściwie wszystkie
moje zalety - np. wierność, lojalność, rzetelność, szacunek jaki staram się
okazać Kazi wysiłkom, zrozumienia jej problemów - wszystko wzięło się z
lęku i zostało źle ocenione dlatego właśnie, że źle zabrzmiało.
*
Felieton dla Tygodnika.
Czy jesteśmy tak chorzy - jak mówi A. Kępiński w swoim świetnym
traktacie, czy tylko dzięki takim jak on lekarzom, znamy tak świetnie,
nasze cierpienie i umiemy je nazwać? A gdyby z punktu widzenia
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psychiatry opisać życie człowieka np. w mieście średniowiecznym?
Ciasnota ... Hałas ... Brud ... Strach: przed ogniem, przed zarazą, przed
złodziejem i rabusiem, przed obcym najeźcą. Wciąż pogłoski, wciąż jakieś
bajki o zjawiskach bądź przyrodzonych, bądź nadprzyrodzonych ... Raz po
raz wybucha panika ... Niska cena życia. To kogoś ścinają, to kogoś męczą
... Ktoś wieszany ... Niepewność losu. Kaprysy władców i wielmożów.
Świat tajemniczy. Co to: czy ludzie nie odczuwali potrzeb tych, co my?
Jeżeli my tak jasno widzimy nasze cierpienia, widzieli i oni, i w ich
literaturze rozpaczy w rymach poetyckich w powieściach dobrze to widać.
W ich obyczajach, w ich środowiskach jak i w ich marzeniach o życiu
pozagrobowym lub o szczęśliwych królestwach.
My natomiast - my przede wszystkim wiemy co nam jest; to uznawszy
dalej za część natury poznaliśmy sposób na unikanie cierpień niezależnie
od zmian w środowisku.
Pozatem wydaje nam się, że środowisko zostało jakby źle dla nas
zrobione; jakby nie dla nas ... Można właściwie tak, powiedzieć, że o ile
człowiek dajmy na to średniowiecza uznawał środowisko za część natury w
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tym sensie, że jest ono konieczne, niezmienne, narzucone (system władzy,
ustrój gminy, rodziny, nawet towarzysza życia narzuconego wolą cudzą), a
siebie, swoje ja, za dzieło ułomne, sztuczne, moralne, dające się urobić,
zmienić do takiego lub innego postępowania, przeznaczonego do świętości,
męczeństwa, bohaterstwa etc. o tyle dziś jest odwrotnie: w zestawieniu
kultura - natura w konflikcie kultura - natura (wciąż w luźnym ujęciu)
siebie mamy za część natury, a środowisko za rezultat kultury, za twór
sztuczny, przeto dający się zmieniać, przekształcać, poznawać etc. ...
Stosunek do siebie jako do części natury: ja bezgrzeszne - ja niewinne,
to układ (ustrój) jest w nim; ja (dalej) jestem pacjentem - właśnie uznanie
siebie za pacjenta - za pacjenta, który domaga się pewnej normy
postępowania wobec siebie, i który czujnie na samym sobie obserwuje
zachowanie normy - każde odchylenie od niej uzna za powód, do
interwencji: - hej tam, czy - źle mi jest, popraw mi poduszkę, [...] [...]
odpowie pielęgniarz, który mi nie odpowiada lata.
9.VII.
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Wczoraj, jak było umówione, przyszli Arturowie, Woroszylscy i na
koniec Jerzy Turowicz. Artur wygłosił mowę o zdradzieckich zamiarach
Hanuszkiewicza, tzn. że jego inscenizacja Kordiana reprezentowała
rosyjską rację stanu. Julia zrobiła mi uwagę, że pisząc artykuł o Kordianie
dałem sankcję usunięcia Dejmka, następnie Artur próbował mi wyjaśnić, że
PRL dziś, pod rządami Gom. osiąga ostateczność zła i nieprawości, ja zaś
stwierdziłem, że ostateczność ta nastąpiła w latach pięćdziesiątych i
wygłosiłem mowę o rozpadaniu się struktury totalnej. O, o, o! Turowicz
nie odezwał się słowem, Wiktor chyba także nie. Bardzo było przyjemnie.
*
Do c. Gombrowicza. Doszliśmy zatem do myśli, iż stosował on
strategię miłości odtrąconej. W tym miejscu winniśmy przywołać przykład
Hamleta, albowiem ten bohater właśnie wydaje mu się najbardziej
odtrąconym kochankiem świata, Hamlet kochał swoich rodziców; śmierć
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ojca i ślub matki wytrącają go z normy - Hamlet zamierzył komedię
żałoby, gdy żałoba zamieniła się w wesele. Następnie duch wyjaśnia mu
tajemnicę zbrodni - Hamlet żyje w posiadaniu szczególnej tajemnicy, która
odróżnia go od świata, a w każdym razie zmusza go do odgrywania w
świecie osobliwej szczególnej roli - roli szaleńca. Hamlet odtrącony przez
świat narzuca mu swoje własne postępowanie, swój styl, swoją tajemnicę:
zdumiewa matkę, narzeczoną przyjaciół szczególnym stylem swojego
bycia, i prowokuje - świńskie odezwania idące po jego myśli, sprzyjające
destrukcji, jaką zamierzył. Odtrącony - wyrzeka się miłości: "Synowie tej
ziemi nie pociągają mnie ani jej córki ..." (akt II, sc. 2) - wyrzekając się
miłości wybiera gwałt - agresję, miecz. Napada na Ofelię, zabija
Poloniusza, lży matkę, w końcu wstrząsa całym państwem duńskim.
11/VII.
Gombrowicz - guerilla duchowa.
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*
Hamlet sen o wszechmocy.
Źródło wszechmocy - przekaz zza światów, legat ojcowski.
Historia duchowa zawarta w dziele Gombrowicza powtarza w
najogólniejszym zarysie strategię skandalu - strategią samo-degradacji.
Poniżony poniżającego poniża pogłębiając swe poniżenie - im ja będę
bardziej nikczemny, ty chcąc mnie poniżyć musisz sam znikczemnić się
bardziej. Słaby silnego wciąga w swą słabość jak w dżunglę - to strategia
guerilli. Siła jest ograniczona i ograniczone są wszystkie wartości
pozytywne - godność, rozum, piękno etc. Wartości negatywne granic nie
mają - zstąpienie w ich sferę daje poczucie wszechmocy i bezkarności. Tu
w tej sferze nieukończonej degradacji - powstaje owo "ja dowolne"
dysponujące absolutną bronią drobiazgu, głupstwa, byle czego, czystki ...
Romantyczna kreacja Hamletycznego mitu wszechmocy: ja odtrącone
powraca upiorem, zjawą potężną, szukającą uznania na planie historii,
poezji etc. jako zbawca kraju, mściciel ojczyzny, męczennik narodowej
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sprawy. Kordian Konrad ... Historia jako alternatywa miłości; Gombrowicz
powraca jako czynnik destrukcji, krytyki - jako upiór analizy, wszystkim
układom zamkniętym, dziecięcym wydzwaniając godzinę prawdy.
13.VII.
Boże, jak okropnie jestem nieszczęśliwy! Nikt mnie nie może uratować
- tylko ja sam, ale ja nie mam dość woli, dość miłości dla siebie, aby
wykonać to, czego sam po sobie oczekuję. Jestem jak szczelnie zamknięte
naczynie, która nic nie zawiera - próżne i którego jedyną zdolnością jest
unoszenie się na fali. Tracę kontakt z rzeczywistością. Telefon. Telefon
dzwoni ja nie podnoszę słuchawki. Dzwoni telefon - wiem że chce do mnie
przemówić człowiek życzliwy, człowiek, którego kocham. Nie podchodzę.
To jest moja wina - biorę z tą chwilą odpowiedzialność na siebie za moją
zgubę, wybieram destrukcję, katastrofę. Jest to forma samobójstwa pierwszy krok w jego stronę - reszta jest tylko stopniowaniem środków.
Dlaczego tak? Dlaczego? Wytłumaczenie jest obojętne. Tak jest
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naprawdę tylko dlatego, że tak chcę, spełniam to co jest moją rozkoszą: nie
ma żadnej różnicy między tym a bądź jakim tajemnym nałogiem
autoerotycznym, narkomanią, czy samotnym pijaństwem. Nie widzę
dostatecznych racji dla uratowania siebie. Uratowałby mnie ktoś z
zewnątrz - ktoś, kto by mnie w tej chwili zawołał na pomoc. Może właśnie
przez telefon - jakże dojdzie do mnie to wołanie, skoro nie podnoszę
słuchawki? Odmawiając ratowania siebie, odmawiam wszelkiej pomocy i
wszelkiego kontaktu z ludźmi. Miłość własna jest do spełnienia, tylko
przez miłość człowieka, a jeszcze i ta nie ma sensu bez miłości wyższej
poza ludzkiej. Człowiek nie może kochać siebie, dla siebie, bo zbyt dobrze
widzi swą słabość i swą nikczemność. Miłość jest tylko przeczeniem
boskości - tylko wtedy jest realna, gdy jest nad-realna.
*
"Dość tego ględzenia."
Napisawszy to zdanie odłożyłem pióro i zamyśliłem się głęboko - o ile
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można nazwać zamyśleniem stan nieprzytomnego zapatrzenia w ścianę.
Dość? Czego dość? Tego wszystkiego co dotąd pisałem. Ale cóż tak
oryginalnego pisałem, abym się mógł tego wyrzec. Ach, nic, właściwie nic
- nic poza rzeczami oczywistymi ...
*
"Dość tego ględzenia ..."
Kiedy zastanawiałem się o czym by tu od tygodnia napisać (nie udało
mi się uniknąć tego tygodniowego, felietonowego myślenia) przyszło mi
do głowy to zdanie, to jedyne zdanie, które chciałbym napisać.
"Dość tego ględzenia".
Cóż to? - nie chcę więcej pisać?Ależ chcę! chcę! Nie podoba mi się to
wszystko, co dotąd napisałem? Ależ przeciwnie. Zmieniłem poglądy. Iii, cóż to znowu za poglądy takie, żeby je aż zmieniać? Gdybym wierzył w
coś b. oryginalnego, wyskokowego, mógłbym się tego ostatecznie wyrzec,
ale moje poglądy są takie jak większości ludzi. Nie zanadto postępowe, nie
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zanadto konserwatywne dość humanitarne - doceniam wagę społecznej
dynamiki lecz nie tracę z oczu wartości jednostki - a któż traci, któż?
Czym różnimy się? Może jesteśmy jednomyślni, a tylko różnią nas
sytuacje osobiste i sytuacje towarzyskie - może tylko różnymi sprawami, i
różnymi stylami wypowiadamy rzecz tę samą, że mianowicie człowiek to
brzmi dumnie, albo coś podobnego (oczywiście, nie mówię o różnicach
istotnych - wiary, lecz któż z tego robi kwestie?). Też mi różnica - taki up...
albo ... .
Doprawdy społeczeństwo nasze w obecnej dobie niewiele oferuje
możliwości zmiany np. poglądów - gwałtownej, jawnej, głośnej i doniosłej
w skutki.
A jednak: dość tych ględzeń. Co ja tu robię - z tym piórem w ręku? Czy
to ja naprawdę muszę tłumaczyć ludziom, że 2 + 2 = 4? Sami tego nie
wiedzą? Nie potrafią wyliczyć? Co - może ładniej to potrafią powiedzieć?
Krócej niż inni. No może.
[Błąd: projektując tutaj felietony dla Tygodnika ubieram je od razu w
formę felietonową, zamiast tutaj dać wersję pierwotną, szczerą, osobistą,
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która mogłaby stać się podstawą felietonu - punktem wyjścia].
*
"Dość tego ględzenia ..."
Zamarzyło mi się takie zdanie. W gruncie rzeczy - ludziom powinno
być naprawdę obojętne co ja myślę - myślę pewnie tak jak wszyscy, lub
conajmniej tak jak większość. Ważna jest zdolność przemiany siebie.
Ostatecznie jest to, że piszę - przecież nie zawsze pisałem. Byłem kimś
innym, tak jak większość przeznaczonych do życia anonimowego. Z
jakichś powodów - w jakichś okolicznościach - doszło do tego, że
podpisałem imieniem i nazwiskiem ... , że dotarłem do druku, stałem się
kimś innym. Być w sytuacji pisarza, w jego funkcji nienajciekawsze jest to,
jak się nim stał albowiem jest to akt uzurpacji. Nikt go nie wykształcił, ani
nie mianował. Pisarz to człowiek, który dosłownie "sięgnął" po pióro więc, ktoś kto zdecydował się na zamianę swej doli - i zamiany tej
rzeczywiście dokonał, dokonał tego o czym myśli każdy człowiek. Co
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zamienić? Jak zamienić? Czytając zawsze myślimy jak do tego doszło interesują nas początki każdej twórczości - a w życiu twórczym owe
mityczne zmiany poglądów, owe okresy twórczości ... periody ...
Cóż ja dzisiaj mogę zrobić? Społeczeństwo dzisiejsze tak mało ofiaruje
możliwości zmiany poglądów - Jakich na jakie? Wszystko co mogą
ofiarować - to samą jakby sztukę przemiany - poddać ją jak melodię ofiarować jej nadzieję przypominać jej szansę wystukać jej rytm. Dosyć
tego ...
14/VII.
Oczekuję decyzji w sprawie wkładek paszportowych do Jugosławii.
Jeszcze nie ma. Byłem w pał. Mostowskich. Już cała lista, na której
jesteśmy, załatwiona z wyjątkiem naszych trzech wniosków.
*
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Dziś nie ma różnicy poglądów, lecz sytuacji, i człowiek, nie może
zmienić poglądów, ale sytuację. Ta nowa może wpłynąć na to, iż z masy
obiegowych poglądów on pocznie głosić inną część. Gdybym, np.
przeszedł do służby w resorcie leśnictwa i począł głosić tu propagandę
zalesiania, albo tępienia szkodników leśnych ... byłaby to zmiana b. istotna.
Przynajmniej dla mnie.
Ale w literaturze, która jest rezerwuarem słownych ogólników ... Kto
by mi uwierzył, gdybym nagle coś niesłuszngo, obłąkanego, głupiego. "
Wygłupia się i sam nie wierzy ... "
15/VII.
Wczoraj u Francuzów. Rien. Głupia rozmowa z Beylinem u Ludwika
Z. Dzisiaj jazda do Warchał po Andrzeja - i powrót. Zwiedzanie Pułtuska.
Opuszczony, zamknięty kościół jezuitów.
16/VII.
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Sen o wybitnym, wielkim nawet pisarzu, który się objawił w Krakowie.
Poznaję go - a to pewien cichy, nieśmiały chłopak, którego pamiętam z
polonistyki - uchodzący za anormalnego.
Potem msza w kościele. Stoję za filarem i nie widzę wychodzącego
księdza. Tłum wita go oklaskami, które nawet zdają się układać w rytm, jak
na koncertach piosenek. Patrzę - ksiądz w przepięknym pomarańczowym
ornacie - (ksiądz młody, dziecko właściwie), a obok niego ministranci z
pomarańczowymi szkrzydłami u szyi (!) tak dziwnie złożonymi, że im
głowy kryją jak kaptury. Ksiądz im pomaga te skrzydła opuścić.
Jakaś sytuacja na przystanku tramwajowym - ja wyglądam z wozu
mającego ruszyć, a na przystanku stoi Jula z Przybylskim i rozmawiają ze
sobą o pederastycznym stylu w książce, owego świetnego debiutanta, który
także zdaje się jest pederastą. Ja bawię się znakomicie obserwowaniem ich
twarzy - zwłaszcza chłopięcego profilu Juli.
Jeszcze jeden szczegół o tym pisarzu: uczył go angielskiego prof.
Kląska (pomyliłem z fizykiem Kloską) i ta wymowa ą zam. ę pozostała mu
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na zawsze.
Jakiś sen o górach, o wycieczce na Kościelec - a Jarka Rymkiewicza
tam nie było, tylko właśnie tamten, nowy, którego wciąż jakby nie znałem.
17/VII.
Wczoraj znów jazda z Andrzejem do Warchał - obiad pod Złotym
Linem, ach, jak miło, jak dobrze, jak drogo - drzemka na skraju szosy,
cudowne sosny puszyste rosnące wszerz, bogato, przestrzennie. Powrót
przez Nidzicę - kawa na zamku ładnie zrekonstruowanym - długie wyścigi
z jakąś Syrenką, aż do zmroku. Odpoczynek za Płońskiem - spacer po
skoszonej łące i dalsza jazda na ślepo w światłach bijących w oczy,
odbijających się w asfalcie co chwila uczucie, że to już, już teraz będzie
wypadek, nawet zanik instynktu: naraz zobaczyłem przed sobą światła i
tylko lekko, na wszelki wypadek przyhamowałem nie wierząc, że
niebezpieczeństwo może być tak realne - a to samochód chłodnia na
długich światłach rzeczywiście zajechał mi drogę wyprzedzając inną
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ciężarówkę.
W domu, jak zwykle, Kazia obojętna, jakby jej nic nie obchodziło,
zajęta tym, że kupiła jakieś bluzki - nie wystarcza jej wyobraźni na to, żeby
zrozumieć człowieka wracającego z drogi. Ale kto z nas ma wyobraźnię
ogarniającą drugiego człowieka, nawet najbliższego.
22/VII.
Paszportu odmówili. Narobiłem wczoraj o to rejwachu, próbowałem
dodzwonić się do Putramenta, ale wyjechał, do Kraśki, ale go akurat nie
było, potem dowiedziałem się od Ireny, że u Kraśki akurat jest moja
książka z fatalną opinią z cenzury, a w takim razie Kraśko będzie mnie
unikał (poradziła mi list do niego napisać), w końcu Irena inna (Groszowa)
poradziła napisać list wprost do ministra Świtały - i tak też zrobiłem.
Napisałem: Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana poza
porządkiem urzędowym, licząc na uwagę i zrozumienie. Stołeczna
Komenda M.O. odmówiła mnie i mojej rodzinie wkładek paszportowych
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na wyjazd do Jugosławii. Złożyłem w tej sprawie odwołanie w
przepisowym trybie, ale termin w jakim miałbym dostać ew. zgodę,
wyklucza spędzenie tam wakacji (syn jest uczniem liceum). Zresztą wiem z
góry, że otrzymam odpowiedź negatywną, ponieważ w 1968 roku
odmówiono mi w dwóch instancjach.
Chodzi o rzecz ważniejszą niż wyjazd do Jugosławii.
Znam przecież powód odmowy. Jest nim mój udział w walnym
zebraniu ZLP w lutym 68 i związane z moim wnioskiem rezolucja w
sprawie cenzury i polityki kulturalnej. Od tego czasu minęły z górą dwa
lata. Po krótkim okresie trudności powróciłem do normalnej pracy
literackiej, publikuję moje utwory i artykuły pod pełnym imieniem i
nazwiskiem, nie doznając szczególnych restrykcji ze strony organów
kontroli. Jedyną formą ciążącej na mnie represji jest zakaz wyjazdu
zagranicę - wciąż trwający jak widać z udzielonej mi w tych dniach
odmowy.
Prosząc o uchylenie tego zakazu chcę przede wszystkim unormować
moją sytuację prawną jako obywatela PRL - i dlatego piszę wprost do Pana
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Ministra, będąc przekonanym, że decyzja w tej sprawie może zapaść tylko
na kierowniczym szczeblu Min. Spraw Wewnętrznych. W oczekiwaniu
pozostaję z poważaniem A.K.
List mój zostanie oceniony jako arogancka próba wywarcia nacisku na
ministra. Odpowiedź będzie brzmiała następująco: W odpowiedzi na pismo
Obywatela z dnia ... zawiadamiamy, że sprawa Obywatela będzie
rozpatrywana w regulaminowym terminie ... w myśl obowiązujących
przepisów paszportowych ... Gabinet Ministra.
*
Jestem okropnie zmęczony. Nie myślę, nie czytam, piszę z
największym trudem, źle sypiam, mam sny kolorowe, melancholijne (dziś
śniła mi się wieża Mariacka w słońcu, jakby zachodzącym, widziana jakby
z jakiejś podmiejskiej uliczki z daleka - ktoś ze mną był (Jacek
Woźniakowski?); wczoraj - sen antyczny, niebywałej siły - dobroć, oddanie
i mój - po raz pierwszy w życiu - udział we wspólnej namiętności - a
1472

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wszystko to działo się w jakimś małym mieście, w jakimś hotelu, w jakimś
towarzystwie, które przypominało trupę artystyczną w podróży ...
Spełnienie absolutne z jakąś dziwną wizją jakby krajobrazu cielesnego
(wiedziałem, że to jest ciało kobiety, choć to nie było ciało kobiety - ciało
już przetłumaczone na obraz symboliczny, który ja dobrze rozumiałem ... )
*
Opisać dla Tygodnika mój sen liturgiczny o księdzu w
pomarańczowym ornacie i jego szamotaniu się z ogromnymi ministrantami
o głowach okrytych pomarańczowymi skrzydłami.
Pochodzenie snu. Wietrzące się ornaty na cmentarzu kościelnym wokół
św. Floriana - ornaty odwrócone podszewkami do góry, ornaty o
nieliturgicznych kolorach - żółte, pomarańczowe, różowe, niebieskie,
amarantowe, liliowe. Kołysały się na sznurkach między drzewami,
wiuwając wstążkami - ornaty, dalmatyki, krepy - ornaty jak języki,
dalmatyki z rozciętymi rękawami rozkrzyżowanymi przypominające trochę
1473

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

strachy w polu, półkola Kap... Myślałem jakby to wszystko odwrócić, i
żeby w słońcu błysnęły kwiaty złote, srebrne, monogramy naszywane
cekinami, obrazy haftowane jedwabną nicią, lazury, brokaty, atłasy.
Chodziłem od sztuki do sztuki, podnosiłem, zaglądałem pod spód, pod
podszewkę. Było tego - nie wiem - kilkaset chyba - parę dni trwało
wietrznie, bo nie starczyło sznura i drzew. A gdyby tak myślałem wszystko to wdziali na siebie i ustawili się szeregiem, jeden obok drugiego
- dzielił ich na grupy wedle kolorów - białe, czerwone, zielone, czarne,
fioletowe, łamałem w trójki, czwórki i kazałem maszerować w orszaku ...
Było to w czasie wojny. Nie widziałem, ani teatru, ani kina, nie oglądałem
malarstwa, prawie nie czytałem, nie uczyłem się niczego - liturgia była
moją jedyną wizją artystyczną, i to nie ta liturgia właściwa w kościele,
która mnie dość nudziła, ale ta masowa, pod gołym niebem, w słońcu liturgia rozkołysana przez wiatr ornatów. Gdziekolwiek jestem - w jakim
tylko mieście - idę zaraz do największego kościoła, do katedry, do bazyliki,
twierdząc, że interesuje mnie architektura. Nieprawda. Idę zawsze z
podświadomą nadzieją zobaczenia gigantycznej liturgii - i do rozmiarów
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nawy, chóru, stall, przymierzam moją paradę ornatów. Ale gdy mi się tylko
zdarzy trafić rzeczywiście na jakąś uroczystość - gdy tylko w tłumie zalśni
złoto ornatów, dalmatyk, albo infuły ... uciekam natychmiast z przedziwną
niecierpliwością - ze strachu zdaje się, żeby mi się tamta moja wizja nie
spełniła, żebym sam pozostał aktorem i reżyserem najwspanialszej pompy
świata. (tak samo zresztą nie mogę ustać przed arcydziełem w muzeum,
choć kontempluję, długo dzieła drugorzędne - tak samo, przelatuję szybko
te utwory literackie, które są mi najbliższe). Strach przed absolutną
realizacją wizji, pragnienia ... Ależ to jakieś zwichnięcie?
Tak myślę, że to jest zwichnięcie. Szukałem sztuki tam gdzie jej nie
było - względnie tam gdzie ona była nieistotna, uboczna - w liturgii, przez
co pewnie sfałszowałem sobie i sztukę, i religię. Mam artystyczną,
teatralną wizję sztuki. W gruncie rzeczy w teatrze lubię najbardziej chwile
kiedy aktorzy wszyscy razem wychodzą na scenę kłaniać się - gdy Król
stoi obok błazna, zabity Książę obok swego rywala i obaj uśmiechnięci,
tworzą orszak - mój orszak, w którym dwunastu księży naraz miało
kroczyć obok siebie, dwunastu odzianych w barwy adwentu i przyjścia
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postu i tryumfu, żałoby i nadziei, niewinności i męczeństwa - we wszystkie
barwy ... Publiczność szaleje.
*
Dziwaczny mechanizm: chcę widzieć to, co już widziałem. Dążę do
obrazu pierwotnego. Ale nie chcę widzieć tego, co już widziałem bo obraz
pierwotny był piękniejszy od wszystkiego, co się potem może powtórzyć.
Realizacja sztuki: odtworzyć ten obraz pierwotny, czy mu przeczyć?
Realizacja osobowości: spełnienie pierwotnego marzenia, pierwotnej
formuły, piękna, szczęścia, czy jej krytyka jej przeczenie? Odkrycie siebie,
spełnienie siebie - czy wytworzenie w sobie kontr-typu?
Innymi słowy: czy mając pierwotną rytualną barokową, wizję sztuki,
winienem taką kochać, taką realizować, czy zniszczyć ją w sobie i
wytworzyć przeciwną - ascetyczną, surową, czystą, skromną? To cały
problem! Przynajmniej tak ja to odczuwam! Na każdym planie życia
duchowego: odkrywać siebie czy zaprzeczać sobie.
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Nie wiem czy dość jasno się wyraziłem, i czy na miły Bóg, nie wygląda
to na "wspomnienie"!
23/VII.
Wczoraj jadę do Wilgi - przez Górę Kalwarię; tam łąki zalane, teraz
Wisła żółta, a na niej białe wiry. W Radwankowie sady w wodzie - woda
po korony drzew podchodziła, ludzie zmartwieni patrzyli z szosy. Cała
wieś lśniła lustrem wody, wodą cichą, spokojną. Klęska, katastrofa w takiej
ciszy, w takiej pogodzie. Wielka Wisła pod Miedzeszynem - ogrom wody
rozlanej.
Jakiż ja dzisiaj zmęczony: ledwie łażę.
Telefon do Kraśki w sprawie paszportów. Buc ponury, akcent literski,
żadnych żartów, o, nie!
24/VII.
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Dominique de Roux w Łazienkach i p. Nodzyńska. Bełkot. Nie umiem
po francusku. Onieśmielenie. Odbiłem sobie to potem u Ireny Sz. Zdołałem
oderwać jej uwagę od Jerzego A. i zająć ją sobą. Jarosław. Obiad.
Krzeczkowski. Też pisywał do Świtały i dostał odmowę. I Kisiel pisywał nie dostał nic. Telefon do Kraśki - po prostu go nie było, po prostu wywiał
gdzieś. Niech go szlag trafi - Mecz w telewizji - dziwne praktyki skoczków
w zwyż. Sztuka koncentracji - powinienem to samo robić przed pisaniem.
Chwila, kiedy po strąceniu poprzeczki leżą na materacach - kompletna
klęska. Wstają z opuszczonymi głowami.
27/VII.
Wczoraj powrót Andrzeja. Jego uwaga: po co powieść moja została
przekazana przez cenzurę do KC, zamiast zostać po prostu odrzuconą?
Muszę o to zapytać Irenę.
*
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Ankieta IBL-u w sprawie krytyki literatury w latach 1960-1970.
Wyjaśnienie wstępne: uwaga ...
Niezbyt jestem kompetentny ...
*
Telefon do Kraśki - załatwił. Siedzę w Biurze Paszportowym na
Koszykowej. Tłum. Skrzynka A i B. Weź karteczkę z skrzynki A, wypełnij
i wrzuć do skrzynki B, i czekaj. Czekają. Czasem odzywa się głos w
głośniku i wywołuje nazwisko. Wszyscy wtedy milkną, potem tłoczą się do
okienka. W końcu głośnik się zepsuł i nazwiska wykrzykuje urzędnik, ale
niezbyt głośno, wtedy ci co stoją dalej płaczą, że nie słyszą. Dużo
młodzieży, trochę Żydów. O co nam właściwie chodzi? Dlaczego tak
bardzo chcemy wyjeżdżać zagranicę? Czyśmy są tak ciekawi świata, czy
tylko chcemy potwierdzić naszą wolność? Tracimy na to czas, nerwy,
zdrowie, godność - czasem nawet dostajemy się, przez to w taką niewolę ...
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(szantaże!)
*
Felieton dla Tygodnika. Trzeba najpierw zacytować list tej pani z
Gliwic, odpowiedzieć pani Hersen, pogrymasić trochę, odczepić się od
moralistyki.
*
O, znów głos ...
28/VII.
W pałacu Mostowskich. Numer 62-643. Smutny głos przez telefon:
"Nie wiem ... Stwierdzam ... ". Kafka jest już dziś zupełnie banalny.
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*
Życie i literatura. Dyskusja? O życiu? Widać poruszyłem strunę czułą?
A może sprawę, o której łatwo się pisze? Powinienem odpowiedzieć pani
Hersen, panu (pani) P.U. Inna czytelniczka z Gliwic przysłała mi wycinek
z gazety i list, w którym prosi o sprostowanie - i nie zgadza się ... Wstyd mi
czegoś. Może nie powinienem był odzywać się w kwestii tak życiowej,
dotykać rzeczy tak żywej ... Może raczej trzymać się z dala od życia, nie
narzucać mu się tak ze swoimi "ocenami", "opiniami". Jest mi dziwnie
nieprzyjemnie, jakbym nie miał porównania. Ale trochę tak, jakbym
zażartował w towarzystwie np. na temat, który akurat komuś obcemu byłby
najbliższy ... Głupie uczucie; wtedy trzeba albo przeprosić albo zamilknąć,
albo zmienić ton, albo brnąć dalej w żart. Ilekroć mnie zdarzały się takie
sytuacje, starałem się utrzymać ton żartobliwy i dowieść, że jest
najwłaściwszy ... Ale dlaczego, to porównanie do żartu? Kto tu żartował?
Nikt. Takie porównanie ... Nie, to co ja piszę, nie jest żartem - może nawet
nie jest felietonem - nie zamierza być instytucją, do której pisuje się listy.
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Chciałbym, żeby to co piszę, nie było czytane jak opis faktu, ale jako ton ...
Nie problemy, ale tony - tj. możliwości reakcji, ujęć, stylów ... Jeśli opiszę
jakieś wstrząsające wydarzenie, niech nikt nie mówi, że "opisał
wstrząsające wydarzenie", ale że, K. użył tym razem wstrząsającego stylu
... , niech oceni czy to styl dobry, niech go zapamięta i niech go sobie jak
melodię przypomni. Gdy mu się (boże broń) wydarzy coś wstrząsającego w życiu, lub w sztuce ... Jeżeli opiszę coś b. poważnego, niech się to nie
nazywa, że poruszyłem poważny problem ale, że byłem poważny ... Z
pewnością będę zrozumiany. Dam więc przykład: Pan P. W. opisał
wydarzenie, z którego wynika, że ja nie mam racji. etc. Otóż p. P. W. nie
tylko ma rację, nie tylko P. ma wyższość, ale w ogóle przebywa w innym
świecie - przeżył - ja nie przeżyłem. Siedzę tu, bezpieczny, przy biurku ...
Gdybym nawet przeżył, nie będę tego przeciwstawiał, p. P. W., i nie będę
się z nim spierał czyje przeżycie było większe, i które bardziej miarodajne
... do czego by to doszło. Przenieśmy się na teren fikcji.
1/VIII.
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Wizja istnienia? Cóż widzę - nawet gdy zamknę oczy? Widzę rzeczy,
ich fragmenty, widzę twarze ludzkie, a raczej ich części - widzę ułamki
rzeczywistości, jeśli nie resztki - czyli to, co zdołała w najwyższym trudzie
zarejestrować, przyłapać, zatrzymać moją pamięć. Chcę zatrzymać jak
najwięcej - ba! pretenduję do tego, aby zatrzymać całość. Gdy zwiedzam
obcy kraj, muzeum, katedrę, lub bodaj gdy tylko oglądam piękny obraz,
którego nie zabiorę przecież z sobą, boleję nad tym (cierpię), że nie zdołam
zapamiętać wszystkiego, co mi się podoba; gdy czytam książkę, która ma
dla mnie znaczenie, kłopoczę się wciąż tym, że jej treść, tak ważna dla
mnie, ulatnia mi się z pamięci. Wymyślam więc tysiączne sposoby na to,
aby zatrzymać jakoś wymykające mi się przedmioty poznania,
zaciekawienia czy upodobania. Kupuję reprodukcje, płyty, robię fotografie,
szkice, sporządzam notatki, zamawiam mikrofilmy, a sam ze swej strony,
kształcę w sobie zdolność pamiętania. Nie ja sam to robię - razem ze mną
uczą się inni, wiele uwagi poświęcamy temu problemowi w naszych
rozmowach, przypominając sobie mianowicie wzajemnie to wszystko, co
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już umknęło lub umyka właśnie naszej pamięci; ogromny wysiłek
zbiorowy idzie na to utrwalanie uciekającej, rozpraszającej się i
przemijającej rzeczywistości. Ileż wynalazków temu właśnie posłużyło
celowi i wszak pismo, za pismem druk, z drukiem taka wielka masa w
sposobie rejestrowania myśli zdarzeń, wiadomości, obrazów, dźwięków; a
ile pomysłowości organizacyjnej: biblioteki, archiwa, muzea, kartoteki.
Doprawdy, ogromna część psychicznego, umysłowego, organizacyjnego i
produkcyjnego wysiłku ludzkiego idzie na to, aby rozszerzyć naszą
indywidualną i zbiorową pamięć.
*
Wg. słownika Lelande'a:
Pamięć "jest to funkcja psychiczna polegająca na odtworzeniu stanu
świadomości z cechami uznanymi przez podmiot."
Bergson: "Wszelka świadomość jest pamięcią - przechowywaniem i
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gromadzeniem przeszłości w teraźniejszości." (.L'Energic Spirituelle").
Czyt. Ribot: Maladies de la mémoire
*
Na co nam ona? Różnym celom służy. Spełnia zadania praktyczne trzeba pamiętać jak się robi jajecznicę i jak buduje się most, aby nie trzeba
było za każdym razem obmyślać wszystkiego od początku. Pamięć zatem
jest warunkiem cywilizacji - czego nie zdołamy zapamiętać sami,
zapisujemy, utrwalamy w nauce. Pamięć dalej jest warunkiem kultury;
wszelka twórczość możliwa jest dlatego, że zachowujemy w pamięci
podstawowe formy porozumienia i przedstawienia pamiętamy budowę
zdania i pamięć gramatyczną przekazujemy każdemu narodzonemu
dziecku; pamiętamy także zasady perspektywy, harmonii, kolorystyki,
kategorie proporcji etc. pozwalające nam nieustannie malować, rzeźbić,
pisać, budować, śpiewać, mówić w końcu. Pamiętamy i utrwalamy
wszystko, co stwarzamy umożliwiając przez to twórczość dalsza kontynuację wszelkiego wysiłku.
1485

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Pamiętamy dalej - i usiłujemy zapamiętać treść naszych wrażeń. Nie
wystarczy nam chwila upodobania zachwytu, wzruszenia, rozkoszy,
staramy się te chwile przedłużyć, utrwalić, przez zapamiętanie wrażeń
przeżytych i szukamy sposobów na to, aby móc wrażenia owe wznawiać w
żądanej chwili.
Staramy się zatem na różnych planach rzeczywistości, przy użyciu
różnych władz, różnych zdolności naszych, zapewnić rzeczywistości
ciągłość, trwałość i jedność; walczymy nieustannie - przeciw rozbiciu
fragmentaryzowaniu rzeczywistości, przeciw jej rozpływaniu się w czasie,
przeciw gubieniu się jej części. Staramy się zbliżyć do całości - nieraz
ponad potrzebę parodystyczną i emocjonalną. Nie pozwalamy aby
cokolwiek z rzeczywistości ginęło bezpowrotnie, i zdarza nam się nieraz
niepotrzebne pudełko wziąć do dłoni przed wyrzuceniem go do kosza na
śmieci, i przeżywamy chwile wahania nad każdym listem, kwitem starym
nad zardzewiałym gwoździem, schodzonym butem, guzikiem, kartą z
zgubionej talii, starą zabawką, zanim zdecydujemy się wyrzucić na
unicestwienie skazać jakąkolwiek rzecz. Nie zawsze myślimy o ich
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zastosowaniu; nie wszyscy jesteśmy skąpcami, czy kolekcjonerami. Ale we
wszystkich nas budzi sprzeciw każde zubożenie, zdekompletowanie
rzeczywistości. Owszem, od czasu do czasu ogarnia nas pasja niszczenia,
wyrzucania, eliminowania rzeczy zbędnych, i czujemy jakąś ogromną ulgę,
gdy z szuflady pozbędziemy się zbędnych gratów, z półki wyrzucimy
nieczytane nigdy książki, gdy z notesu lub z pamięci wykreślimy uciążliwą
znajomość, gdy aktem niecierpliwego zobojętnienia przekreślimy jakieś
uczucie, lub wyrzekniemy się wiary. Sądzimy wtedy, żeśmy rzeczywistość
naszą uprościli, zatem zbliżyli do jedności. Inną jeszcze tendencją jest ta,
która wyraża się w porządkowaniu, klasyfikowaniu - książek, listów, - do
której należy także, spisywanie wspomnień, układanie rejestrów umowy
etc. Wszystkie te trzy rodzaje czynności, które wszyscy znamy, pozornie
przeciwstawne podobne są do siebie, powiedziałbym nawet jednorodne
przez to, że pamięć przemijająca, niedoskonała, zatroskana o luki, jakie
objawia - jest ich podłożem (żadna z tych czynności nie byłaby potrzebna,
gdyby człowiek miał absolutną zdolność pamiętania wszystkiego, co przez
jego mózg przechodzi), a celem - powstrzymanie procesów, które
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rzeczywistość czynią nieznośną, niepoznawalną. Czynności te
powstrzymują mianowicie proces jej "przepadania" w czasie i w
zapomnieniu, proces jej rozrastania się nadmiernego, oraz proces jej
komplikowania się. Wszystkie te czynności mają na celu przygotowanie
rzeczywistości na to, aby mogła być poznana - przystosowanie
rzeczywistości do naszych zdolności jej rozumienia - zdolności jej
okaleczonych przez to, że słabuje, nie służy nam jedyna władza, która
problem poznania rzeczywistości uczyniłaby nieistotnym: pamięć. Tak,
albowiem prawdziwie doskonałym sposobem poznania rzeczywistości
byłoby jej zapamiętanie w całości.
Musiałaby jednak zdolności tej towarzyszyć druga: zdolność
natychmiastowego odtworzenia całej zapamiętanej rzeczywistości odtworzenia jej nie we fragmentach, nie w ciągłości czasowej, w jakiej
rzeczywistość nam się objawiła, ale w oka mgnieniu, w akcie
równoważnym aktowi stworzenia: "stań się znowu" - ze wszystkim co
było, co umarło, co zgubiło się, co straciło znaczenie.
Nie mamy ani takiej pamięci, ani takiej zdolności odtwarzania, ani
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zdolności przekonania, ani takiej zdolności pojęcia całej rzeczywistości;
mamy natomiast zdolność wyobrażania sobie takiej całości symbolicznego - w słowie byt, lub jestestwo lub - właśnie rzeczywistość,
która do owej rzeczywistości tak się ma jak symbol algebraiczny do zbioru,
jaki reprezentuje. Jesteśmy przekonani, że istnieje rzeczywistość, której ani
doświadczyć w całości, ani odtworzyć nie umiemy. Nasz wysiłek myślowy
i nasza wynalazczość językowa zmierza do tego, aby wyrównać brak
naszych zdolności percepcyjnych i odtwórczych; punktem wyjściowym
wszelkiej naszej myśli jest tedy niedoskonałość nasza skojarzona z
doskonałością; zdolność nasza (myślowa, językowa) skojarzona z
niezdolnością (percepcyjną); wielkość nasza - z naszą małością;
ograniczoność nasza z nieograniczonością ... I tak dalej - tak doskonali i tak
niedoskonali?
*
To znaczy: mówiąc "my", mam siebie na myśli. To ja tak pamiętam i
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nie pamiętam, rozumiem i nie rozumiem, i zdaję się składać z dwóch istot:
rozumnej i głupiej, pojętnej i tępej ... odczuwającej dramat istnienia w
nielicznych chwilach i drugiej, która tak sobie żyje - beztrosko,
bezmyślnie, lekkomyślnie, poniżej siebie.
Czy gdybym osiągnął pełną jedność osoby - taką lub taką - byłbym
szczęśliwy? Sądzę, że tak, a przekonanie to opieram na doświadczeniu
jedności takiej w stanach takiego zachwiania równowagi organicznej, w
którym do głosu dochodzi wyraźnie, tylko jedna strona mojej osobowości,
głusząc wszystkie antagonistyczne głosy, ograniczając wszystkie
przeciwne sobie odruchy: zdarza mi się mianowicie przeżyć chwile
jasności (myślowej, kiedy inteligencja moja dokonuje cudów), jak na
skrzydłach leci, porywając całą moją istotę w empirejskie wyżyny ... lub
chwile wzruszenia, gdy cała moja istota jest jednym wrażeniem, jednym
uczuciem i jednemu tylko służy celowi. Natomiast żądza, namiętność,
muzyka, alkohol, pęd, lub inne zewnętrzne jakieś siły, ograniczając funkcje
psychiczne, czynią ze mnie zwierzę głodu, zwierzę seksualne, zwierzę
rytmiczne, dając mi to samo właściwie uczucie szczęścia, jakiego
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doświadczyłem w mistycznym uniesieniu - jest to szczęście jedności
tożsamości wewnętrznej. Tak: [...] , błogi uśmiech pijaka, lub
zadowolonego płciowo mężczyzny niewiele się różni od uśmiechu, który
widnieje na rozmodlonej twarzy lub na twarzy malarza przyglądającego się
swemu dziełu ... Zadowolenie jest każdorazowo pełną zgodą na siebie, - na
siebie takim, jakim jestem ...
Stany te jak widać są sporadyczne, dwuznaczne co do wartości, i raczej
nienormalne. Nie mogę przeto być kryterium mego istnienia, ani
elementem poszukiwawczym. Przyrodzonym stanem naszym jest
niepewność, niepokój, zdziwienie, niezadowolenie z siebie - uczucia
towarzyszące normalnemu naszemu usposobieniu - usposobieniu, w
którym istność naszą uznajemy za niedoskonałą w sobie sprzeczną. Co
więcej - skoro stany owe (szczęścia) nie odpowiadają prawdziwemu
naszemu usposobieniu, skoro są zafałszowaniem naszej egzystencji,
winniśmy ich unikać - niszczyć je w zarodku, razem ze wszystkim co je
powoduje.
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*
Znaczyłoby to także, iż winniśmy unikać pełni poznania, jako
momentu, w którym spodziewamy się osiągnąć intelektualne szczęście.
Dążenie do takiego szczęścia jest niewątpliwie celem wszelkiego wysiłku
myślowego - najbardziej pesymistyczna formuła dotycząca bytu,
wyjaśniająca go, upraszczająca, porządkująca, zawiera w sobie
narkotyczną dozę. *)
*) dopisane 4/VIII: i w tym kryje się czar pesymistycznego pisarstwa
egzystecjalistów.
*
Heideger: "Problem egzystencji może być rozświetlony wyłącznie
przez samo egzystowanie".
"Istnienie jest tym, o co każdorazowo chodzi samemu temu jestestwu".
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"Istnienie, o które chodzi temu jestestwu, jest każdorazowo moje" ...
*
Gdybym zechciał wytłumaczyć co tu robię, dlaczego zabieram głos, o
co mi chodzi, skąd moje uprawnienia do przemów ex cathedra (bo przecież
druk, publikacja jest swoistą mową ex cathedra), gdybym więc zechciał
wytłumaczyć co wpłynęło na to, że nie siedzę w tej chwili w banku, że nie
śpiewam mszy, że nie jestem nauczycielem polskiego, że nawet nie jestem
profesjonalnym krytykiem, czy "badaczem literatury" ...
*
To naturalnie pochodzi z jakiegoś poznania werbalnej swobody - ze
świadomości, że gdy zacznę pisać, musi coś z tego wyjść. Jest to więc
jakby usposobienie słowne, jakby rodzaj słuchu - świadomość podobna do
muzycznej. O ile jednak do uprawiania muzyki wystarczy być byle kim ... ,
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o tyle ów żywot słowny prędzej czy później zapyta o swą metrykę
duchową. Czy to reguła? Wątpię, żeby K.T. Toeplitz miał jakąkolwiek
metrykę duchową, myślę, że nie ma jej nawet nasz tres cher Artur ...
Metrykę duchową trzeba pokazać, gdy się chce uprawiać pewien określony
rodzaj pisarstwa, taki mianowicie, który analizuje całą osobowość, i który
prowadzi do jej wyróżnienia. O ile pamiętam, bardzo długo wzbraniałem
się przed ukazaniem siebie, kryłem się, starałem o zachowanie duchowego
incognito. Nawet "Oskarżony", który jest zamaskowanym przyznaniem się
do zbrodni (słowo przesadzone, ale przecież ja jestem winien temu, że
matka się otruła), nawet "Oskarżony" był zimną literacką, normalną,
moralistyczną powieścią - czego to dowodzi, tego jak nb. nie wiem:
czyżbym był taką kanalią, czy tak głęboko zepchnął moje prawdziwe
problemy? O ile dobrze przypominam sobie moje duchowe dzieje,
otworzyły mnie dopiero moje paryskie i włoskie przeżycia, zaiste tak
okropne, tak okrutne, że wystarczyłyby komu innemu na samobójstwo - u
mnie skończyło się niewinną stosunkowo, i prawie niezauważalną dla
otoczenia nerwicą, z której nb. jeszcze niecałkiem się wyleczyłem.
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Tak więc wtedy - przerwać muszę niestety, strażnicy moi, znów
dobijają się do drzwi mojej duszy ...
2/VIII.
Wczoraj felieton L. Perz.: powstanie w Paryżu wywołali komuniści
(Tiblon) - ażeby przejąć władzę i dyktować warunki; o powstaniu nie
wiedziały inne organizacje oporu. Eisenhower wówczas zmienił plany
operacyjne i pchnął na Paryż dywizję Leclerca.
Psa wykąpałem.
Dla mnie, człowieka, który poznaje świat za pomocą umysłu, a ściślej
za pomocą języka, który jest tego umysłu funkcją poznawczą, język jest
modelem całej rzeczywistości; świat jest taki jaki da się wypowiedzieć.
W tym sensie ja jestem źródłem rzeczywistości - ja ją rodzę,
rozmyślam - wypowiadając.
W Wildze znowu kopałem, pływałem w rzece; cicho, powoli płynąłem
pod prąd z głową podniesioną, w okularach, jakby aleją ciemnych zarośli,
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zwisających nad wodą; na zakręcie rzeki, na polanie, tuż nad brzegiem
gziły się konie - kasztan oropiały i szpak. Dudniły stawidła. Bardzo się
zmęczyłem płynąc - poczułem nagłe odrętwienie rąk i nóg, tak że już nie
mogłem do brzegu dopłynąć, jak zamierzyłem. Teraz boli mnie coś w ręce
- od ramienia aż po dłoń, jakby żyła bolesna, nabrzmiała - i pręgę czerwoną
widać na przedramieniu.
Czy mogę o świecie rozstrzygać wpierw, nim rozstrzygnę o sobie - czy
mogę zadawać sensowne pytania o świat nie zyskawszy przedtem
odpowiedzi na pytanie o siebie! Oczywiście; mogę takie pytanie zadawać,
lecz odpowiedź jaką uzyskam, będzie cudza. T.zn. będąc nikim, czyli
będąc nieokreślonym dla siebie, mogę tylko nauczyć się cudzej, gotowej
filozofii. Własną filozofię buduje się tak samo, jak sztukę poprzez zbadanie
własnej osoby z punktu widzenia jej oryginalności.
Pytanie inne: czy istnieje jakiś postulat - obowiązujący nas wszystkich postulat tworzenia własnej filozofii? Kto jest właściwszy filozoficznie: ten,
kto powiada ja uważam, czy też ja wierzę temu, owemu. Nb., oba
twierdzenia są właściwie jednakowo zindywidualizowane filozoficznie. Na
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to, by zawierzyć filozofii trzeba, może nawet więcej zainteresowania
filozoficznego mieć na to, by naprędce ułożyć własny system. Ostatecznie,
ludzie dzielą się na tych, co kryją swoją filozofię (wymyśloną, lub wziętą,
wyuczoną), i na tych co jej nie mają. Naturalnie tzw. zawodowy filozof historyk, logik, metodolog - może nie mieć żadnej filozofii, mimo wiedzy
filozoficznej jaką posiada. Mieć filozofię, trzeba posiadać zespół
przekonań co do całości świata: co o nim wiem, co o nim mogę orzec - a
nie co do jego celów, czyli tzw. sensu - to ostatnie jest rzeczą wiary,
natchnienia.
Otóż pytanie o stopień poznawalności i wypowiadalności świata, jest
pytaniem o sukces własnej mowy poznanej i zainteresowanej - jest
pytaniem osobistym. Poznanie jest autoanalizą przeprowadzoną do końca,
na wszystkich planach, z tym mianowicie końcowym pytaniem: skoro
jestem taki to a taki, co w świecie potrafię, co ze mnie świat ma. W tym
momencie przystępuję do ustalenia relacji Ja - Świat, a więc do poznania.
3/VIII.
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Trzasnąłem Andrzeja, psa odwiozłem do strzyży, ręka mnie boli.
Gorąco. W piątek widziałem się z Kraśką u Jarosława, wyrecytowałem mu
moją "sprawę" i czekam, wiedząc, że to na nic się nie zda, bo tym w KC, w
MSW, i w MO także gorąco.
Czekanie. U nas to już nie funkcja, nie czynność, ale stan, w którym
nadzieja miesza się z nieufnością, oburzenie na okoliczności, które do
czekania zmuszają, łączy się z poczuciem sprawiedliwości, gotowym
przyznać temu układowi rzeczy rację; niecierpliwość naturalna wobec
bezczynnie płynących godzin, łączą się z cichym zadowoleniem, które
przynosi każda bezczynność i każda bierność.
Esej o czekaniu.
*
Dziwnymi pisarzami są egzystencjaliści. Atakują frontalnie - problemy,
bez których żyć nie można; ich tematy, to prawdziwe aktualia duszy - a
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dlaczegóż sformułowania, definicje, relacje między pojęciami brzmią
sztywno, martwo, zimno, jakby mowa była o abstraktach ...
*
U Tadzia Nowaka w Konstancinie. Poskarżyłem mu się, że ręka mnie
boli, poprosił pokazać mu ją, i zaraz zaprowadził do swojej lekarki, a ta
orzekła zakażenie krwi i wyjechałem z Konstancina z ręką jak tłumok
owiązaną.
U Ireny Krońskiej. Wyjeżdża w sobotę do Austrii spotkać się z córką przedtem urządziła mi czytanie listów męża, "Tygrysa" - co jest już, zdaje
się, rytuałem. Byłem tych listów ciekawy; opowiadała mi o nich już nieraz,
mówiąc, że są "zupełnie gombrowiczowskie" etc. Co za przykrość! Przede
wszystkim ich adresat: Ryszard Matuszewski największy jego wówczas
przyjaciel i łącznik z Kuźnicą, z którą Kroński ("Erazm") zaczął z Paryża
współpracować. Kroński umawia się o artykuły, awanturuje się o ich
szybki druk, próbuje wytargować honorarium we frankach, robi zgryźliwe
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uwagi na temat drukowanych w Kuźnicy artykułów, i ... oczernia paryskich
znajomych ile wlezie: Zagórskich, Sandauera, ... Chwali Putramenta,
Żuławskiego, Żółkiewskiego, no i oczywiście samego Rysia, którego ma za
świetnego krytyka, pisarza, Bóg wie co. Wszystko to pisane stylikiem
studenckim, uczenie jadowitym. Są także idee - ba problemy epoki - ujęte z
wisielczym humorkiem, witkacowskim, oczywiście, tyle że, witkacowski
demonizm zmienia się pod piórem towarzysza Krońskiego w zwykłą
łobuzerkę ideologiczną. Nic tam poważnego, nic głębokiego, nic czystego
nie widzę - prócz tej miłości może, jaką swego "Tygrysa" darzy po dziś
dzień Irena - z całym swoim nudziarstwem i histerią. Bowiem, histerią
nazywam jej sposób oceny biogramu, ze Słownika Biograficznego, w
którego zwrotach redakcyjnych ona dopatruje się jakichś "marcowych"
machinacji, albo też opowiadanie o własnych swoich "przejściach"
paszportowych. Jest to, niestety histeryczka i mitomanka, co jest o tyle
przykre, że znalazłszy się po tamtej stronie - cudy niewidy będzie
opowiadać o tem co się to u nas w Polsce dzieje. Ja w dupie mam opinię
jaką sobie świat o Polsce wyrobi - świat, też mi powaga! - gniewa mnie
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natomiast każda stracona szansa mówienia prawdy. Nie fałsz mnie gniewa
- fałsz współtworzy rzeczywistość - ale fałsz niezdarny, o tyle w tym
wypadku mniej od prawdy ciekawy.
Ryszard i Irena Szym. podobno rozpowiadają, że ja w moich
felietonach podlizuję się Tygodnikowi ... O ile Krońska nie kłamie, są ani
świniami; to nawet pikantne, żeby publicysta Nowych Dróg, Życia
Literackiego, ochotnie cytujący Gen. Moczara nawet w literackich
recenzjach, mnie zarzucał, lizusowstwo wobec pisma które w PRL
prowadzi półlegalny żywot od 25 lat.
Szczegół z rozmowy z Ireną: jej spotkanie z Henrykiem Jabłońskim,
który przyjął ją wytwornie i opowiadał o swych pomarcowych zasługach
na rzecz Żydów, rewizjonistów etc. Ciekawe - połączyć to ze
skwapliwością Kraśki ...
4/VIII.
Irena K. ma przy tym szczególną zdolność (Irena przy tym jest
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szczególnie zdolna) do wymuszania postawy u rozmówcy. Każe np. kochać
swojego zmarłego męża, Mr. Leszka Kołakowskiego, a doprowadza do
tego zupełnie prosto: traktuje ofiarę jakby już była gotowa, pokonana - a
więc jak przyjaciela kibica, wtajemniczonego wielbiciela żądanej osoby.
Zaprosiła mnie na odczytanie listów swojego męża tak, jakbym ja z góry
uważał tę lekturę za doniosłą. Miała niejakie wątpliwości co do mojego
zaciekawienia tymi listami, skoro uprzedziła mnie, że są one "zupełnie
gombrowiczowskie" - a po skończonej lekturze jeszcze spytała "czyż nie są
gombrowiczowskie" - na co ja szczerze odpowiedziałem, że nie. Podczas
czytania pytała parę razy: a może to pana nie interesuje" - cóż ja miałem na
to odpowiedzieć ... Albo co mam odpowiedzieć na pytanie: Czy chce pan
zobaczyć fotografię mojej córki" ... Powiedziałem: Bardzo ładna ... O
listach: Bardzo ciekawe ... To jej wystarczy, żeby powtarzać: Przed moim
odjazdem był u mnie K... , przyjechał do mnie ... siedział 3 godziny i
ogromnie mu się podobała Kizia ...
Wszystko to razem wydaje mi się obrzydliwe. Gdyby kto chciał spisać
historię sowietyzowania polskiej inteligencji twórczej, powinien może
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rozpocząć od Paryża lat 46-47 gdzie jej elita zbierała nagrody za pierwsze
odstępstwa i zdrady, ucząc się zarazem cynizmu, obłudy, a także stosownie
do rzeczywistości polskiej fałszywych skal porównawczych (np. niedola
górników w Nordzie, a dola górników na Śląsku - ci ostatni mają
przynajmniej świetlice, tamci zaś ... ). W tym towarzystwie Tad. Kroński,
szyderca ze szkoły Witkacego, pierwszy uczeń w szkole cynizmu,
odkrywający zasady podwójnej buchalterii duchowej zanim ktokolwiek
wpadł na jej istnienie, powszechną zagładą usprawiedliwiający swe zdrady
już gardzący swym proletariatem, nad którym tamci biedni praktykanci
dopiero uczyli się litować, oczarowany zapewne "filozoficznością" tej
ponurej rzeczywistości, jaka poczynała się tworzyć i podniecony rolą, jaka
w niej przypadła intelektualistom oraz szalonym napięciem perwersji, otóż
on, ów legendarny "Tygrys", musiałby w tym tableau być postacią jeśli nie
centralną (tą byłby łapacz zawodowy w rodzaju Putramenta, lub naiwniak
kompletny w rodzaju np. Macha), to taką co z boku stoi, na pierwszym
planie, profilem do widza, w kapturze, zapatrzona w puste miejsce z
którego na obraz nikt nie patrzy.
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*
Myśl może banalna, głupia, może obsesyjna ... Lecz do tego prowadzę,
by wskazać na ludzką słabość, nieudolność, jako źródło poznawczego i
cywilizacyjnego wysiłku. Człowiek próbuje zrozumieć (cz. zapamiętać)
rzeczywistość, aby sprostać wyobrażeniu jedności, jakie na jej temat
posiada. Idealny akt poznania, zgodny z właściwym umysłowi ludzkiemu
przeświadczeniem iż cała rzeczywistość jest powszechną jednością,
polegałby na zapamiętaniu jej i odtworzeniu. Na pytanie: jaka jest
rzeczywistość, umysł ludzki rad by odpowiedzieć: taka i wręczyć ją całą
pytającemu - kosmos jak jabłko. Otóż w naszej twórczości językowej,
plastycznej, [...] , w naszej działalności organizacyjnej, cywilizacyjnej
realizujemy nieustannie nie ten obraz całkowitej jedności - za tym obrazem
gonimy.
Dlatego pamięć, (z jej cierpieniem i jej pragnieniem) mam za tę funkcję
psychiczną która niejako najbliżej jest dramatów poznania ... Zwrócić tedy
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uwagę jaka masa czynności z niej pochodzi - czynności codziennych;
zrozumieć ich filozoficzną wagę.
5/VIII.
Okropne. Okropne. Ani wyjechać, ani nie wyjechać. Czekam nie wiem
na co, dziś dowiedziałem się, że Kraśko wyjechał na urlop, nie
zostawiwszy mi wiadomości, czy mi cokolwiek załatwił. Umówiłem się z
Lenartem, którego prosiłem o sprawdzenie, myśląc, że on ma dojście
bezpośrednie do MSW, ale diabła tam: zadzwonił do ... Syczewskiego tj.
zastępcy Kraśki. Potem musiałem odbyć z nim idiotyczną rozmowę, niby
swobodną i towarzyską i wypić kawę parzoną w szklance, a wściekłość
mnie gniotła.
Próbowałem przez cały dzień pisać - bez rezultatu widocznego;
chciałem dla Tygodnika, rozwinąć myśl, która mi w notesie jakoś sama
ułożyła się pod piórem - o tym mianowicie, że wysiłek poznawczy jest
jakby nieudałym wysiłkiem pamięci; że myślenie jest jakby zastępczą
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czynnością pamiętania, a przeto jest skażone w swej genezie; im
doskonalsza myśl, im śmielsza, tym bardziej ujawnia niedoskonałość
umysłu ludzkiego pozbawionego zdolności, na jakiej mu naprawdę zależy pamięci utrwalającej i odtwarzającej - jedynej zdolności, która mogłaby mu
oddać rzeczywistość taką, jaką naprawdę ukochał - tj. całą i jednolitą.
Próbowałem to rozwinąć, ale natrafiłem na trudności, przestraszyłem się
cudzych na ten temat myśli, zmieszałem się i zabłąkałem i pomyślałem
sobie ze złością, dlaczego filozofia ma taką pewną siebie minę, jakby ona
jedna powstawała bez trudności i błędów - podczas gdy literatura usiana
jest trupami nieudałych pomysłów, historia cała zdaje się składać z błędów,
a historia nauki - otóż dlaczego filozofia przemawia tak pewnie ex
cathedra, jakby była wyjątkiem pośród tego powszechnego błaźnienia się?
6/VIII.
Gombrowicz: "Ja muszę być oryginalny".
Ja: Starałem się zawsze być dobrym uczniem.
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X: Zawsze był dobrym uczniem.
Ja: Zawsze przestawałem być dobrym uczniem, t.zn. konflikt czekał
mnie z wychowawcą, który mnie najbardziej ukochał, z dyscypliną, której
się już podporządkowałem. Ja nie jestem ów klasyczny "krnąbrny uczeń"
lecz "prymus odtrącony malgre lui. I nie wiadomo dlaczego (podobno
stawałem się zawsze po pewnym czasie arogancki, przemądrzały lub
robiłem coś niemożliwego). Wygląda mi na to, żem przeceniał moich
mistrzów; t. zn. w moim uwielbieniu dla nich posuwałem się aż do
przypisywania im wspaniałomyślności, zmysłu ironii i przeciwieństwa.
Marzyłem o mistrzu, który zdolny byłby do ironii na swój własny temat i
praktykowania dialektycznych sprzeczności.
7/VIII.
Dziś ma być parafowany układ niemiecko-radziecki: nowa sytuacja,
nowa polityka, nowa historia w Europie. Musi teraz w NRD dojść do
nacjonalistycznej irredentny i do ruchu na rzecz zjednoczenia, lub
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rozszerzenia Federacji. Jest to początek rosyjskiego odwrotu z Europy
Środkowej - bo rosyjska obecność usprawiedliwiona była tylko
pilnowaniem Niemiec. Jako ich sojusznik - nie ma tu co robić, poza
pilnowaniem ustrojów w NRD w Polsce i w Czechosłowacji - ustrojów źle
funkcjonujących. Jeśli tego Rosjanie już dziś nie rozumieją, zrozumieją
jutro, tj. za 10 lat i proces "finlandyzacji" Europy Środkowej będzie
nieunikniony. Rzecz w tym, że Rosjanie coraz bardziej zainteresowani są
swoją Azją: tam mają bogactwa naturalne, tam mają przemysł - tam jest ich
granica z głównymi antagonistami: z USA, Chinami i Japonią. Kolos się
odwraca! Polska powinna pilnować się tylko, aby się razem z nimi nie dać
odwrócić, tj. nie angażować się w rosyjskie konflikty azjatyckie.
*
A co ja mam robić? Jeśli chodzi o zadania prywatne zalecałbym naukę
języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz naukę w ogóle
(filozofii), oraz podciągnięcia się w kulturze ogólnej, która jest we mnie
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mocno zwietrzała. Jeśli chodzi o pracę literacką:
1. felietony - dobrze;
2. "Wariacje romantyczne" - złożyć, zmontować, nie przejmować się;
3. Przez najbliższe 10 lat pisać opowiadania - krótkie powieści, nie dłuższe
niż 100 - 120 stron, każde z tezą psychologiczno-filozoficzną. Wyłożyć
swój system nie puszczać się na żadne opisywanie, opowiadanie.
Mój system.
1. Ja jest odpowiedzialne.
2. Odpowiedzialność jest absurdalna - stwarza ją zbieg okoliczności.
3. Ja wypracowuje postępowanie pod terrorem okoliczności.
4. Nie może zrzucić odpowiedzialności pod groźbą utraty autonomii
osobowej.
5. Ja jest odpowiedzialne za to, za co odpowiedzialne, być nie może.
6. Etyka jest tragiczna.
7. Da się wyjaśnić obecnością Boga, lecz to jest niepewne.
*
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Sytuacja: przyjeżdżam do zakładu, dla dziewcząt jako wykładowaca
etyki świeckiej (lub filozofii). Są to dziewczęta zamknięte za mechaniczną
i przedwczesną pobudliwość.
Zakład jest prywatny. Jest to idee-fixe przełożonej.
Panny mają nadzieję, że przyjechałem uwieść przełożoną - a w takim
razie one byłyby wyzwolone; Lecz ja naprawdę nie mam tego zamiaru! Ani
też nic mnie nie obchodzi los dziewcząt. A jednak - zostaję wciągnięty, i
obciążony odpowiedzialnością, najobrzydliwszą, jaką sobie można
wyobrazić.
Dziewczęta np. bronią się przede mną i gdybym zaczął z którąś z nich,
potwierdziłaby się teza o ich, pobudliwości ... Ja mogę je wyzwolić tylko
przez przełożoną ...
Jest tam stary nauczyciel, który to już ma za sobą. On twierdzi, że nie
ma wyjścia innego - jest to jakby Gombrowicz, który robił wszystko, ale
mu się nie powiodło. ...
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*
Przełożona próbuje reedukować dziewczęta w duchu dawnej powagi - a
raczej chce stworzyć powagę nową; przede wszystkim usiłuje im wmówić,
że miłość nie jest rozkoszą, ale ciężkim trudem i ofiarą. Chce to
przeprowadzić poza religią i poza tradycją - nie chce być staroświecka, nie!
Szukam wzoru nowoczesnej cnoty, nowoczesnej ascezy.
*
Ale: czy dam sobie radę z typami dziewczęcymi? Z tą całą atmosferą
żeńskiej pensji? Raz coś takiego widziałem: w Jarocinie.
10/VIII.
Wczoraj Wilga. Przez cały dzień napięcia, kłótnie, wieczorem spokój.
Sympatyczna kolacja w Karczewie. Zupa jabłkowa. Dziś na Koszykowej 1511
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i znów to samo: przyjść za 6 tygodni. Telefon do Lenarta. "Sprawa została
uruchomiona ... nie wiem ile czasu minister będzie potrzebował na wydanie
decyzji. Spotkanie Stef. Kisielewskiego. Będzie drukował w Tygodniku - o
tej głupiej muzyce". Poznałem Micewskiego - albinos.
Wstrętni ci katolicy - jeden w drugiego.
*
Wczoraj w Życiu artykuł Górnickiego: Ubu a sprawa polska.
11/VIII.
Artykuł jak artykuł: stare żale pod adresem "Zachodu": namawianie do
miłości dla Rosji - "wobec tego". Zachód was krzywdził i poniżał, "wobec
tego" kochajcie Rosję. Mniejsza o to. I tak nie mogę się tą sprawą
poważnie zająć. Swoją drogą zadziwiająca bezmyślność: wyrzucać
zachodowi, że nas nie wziął w obronę przed Rosją i "wobec tego"
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deklarować miłość do Rosji, to jakby pomstować na policjanta, że niedość
skutecznie chroni nas przed złodziejem, i z tym, ostatnim "wobec tego"
zawrzeć małżeństwo. Oczywiście, że Polska jest od końca XVIII wieku
rosyjską domeną; Prusy i Austria dopuszczone były do podziału tylko na
zasadzie przekupstwa; oczywiście, że Zachód traktuje "sprawę polską" jako
funkcję swej polityki wobec Rosji, wiedząc zarazem, że Polska jest słabym
punktem Rosji, jej "miękkim podbrzuszem", że tu najłatwiej wzniecić
irredentę i zawiązać spisek antyrosyjski.
Rosja została z Polski wyparta na 40 lat: przez ofensywę państw
centralnych w 1915 roku. Pokolenie, które w tym okresie wzrosło, sądzi, że
obecność Rosji tutaj jest tymczasowe, a to jej usunięcie się było
tymczasowe! Obecność Rosji w Niemczech też nie jest nowością - po 1815
Aleksander dyktował niemieckim książętom nawet wewnętrzną politykę.
Powróciła w 1945 roku - i jest. Może, wycofa się pod naciskiem Chin i
całej swojej azjatyckiej problematyki. Są ludzie (np. Stefan Kisiel.), którzy
twierdzą, że układ niemiecko-radziecki oznacza przede wszystkim
wycofanie się Amerykanów z Europy, a więc utwierdzenie hegemonii
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rosyjskiej w Europie. Byłoby to możliwe, gdyby inny stan rzeczy panował
w NRD (jej rozwój gospodarczy doprowadzi niewątpliwie do irredenty w
rumuńskim stylu - a ZSRR związany układem z NRF nie będzie mógł użyć
środków przemocy!), i gdyby inny stan rzeczy panował w samym ZSRR.
Tam nie ma już rządów arbitralnych - Każda ekipa musi szukać teraz
poparcia swego aparatu ... Nie, już głupstwa mówię! Aparatowi obojętna
jest polityka zagraniczna - każda za wyjątkiem takiej, która nie ma na celu
kapitulacji. Aparat będzie atakował układ z Niemcami. Ekipa będzie na
innych polach szukała dowodów swej niezłomności - przede wszystkim na
polu ideologicznym.
*
Głupstwa piszę. Nie jestem w sosie do pisania. Wczoraj Lenart
zawiadomił mnie, że decyzja jest - zdaje się ministra.
Wieczór u Ewy. Miło.
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*
Ale wróćmy do Górnickiego. Czy Król Ubu jest utworem "antypolskim"? Napisany przeciwko Polakom z intencją szkodzenia ich
żywotnym interesom? Oczywiście, nie. ...
*
Iii, nie chce mi się pisać o tym Górnickim. Co mnie to obchodzi?
Kazali mu napisać jakiś artykuł anty-zachodowi, żeby dla układu Schell Gromyko stworzyć anti-dotum, i napisał: kupę komunałów. Czy Ubu jest
anty-polski? A niechże sobie będzie! Co mi to szkodzi?
*
No, ale muszę. Muszę coś napisać. Więc napiszmy. No, napiszmy.
Tytuł: Co jest anty-polskie. W. Górnicki w Życiu Warszawy: "Zgodzimy
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się chyba wszyscy, że Król Ubu jest najbardziej antypolskim tematem w
całej literaturze światowej" ... Nie, nie zgadzam się. Życie snem Calderona
jest pod tym względem znacznie gorsze, choć przyznaje nam dostęp do
Morza Śródziemnego. Należy wykluczyć, aby Jarry spełniał "czyjekolwiek
zlecenia propagandowe ... ". Kto wie? Miał wtedy 18 lat, a takie szczeniaki
są przekupne. "Należy więc raczej przyjąć, że Jarry, być może nawet
podświadomie, posłużył się pewnym stereotypem, jaki u schyłku w. XVIII,
a już zwłaszcza w. XIX ukształtował się w Europie na nasz temat."
W dalszym ciągu artykułu Górnicki analizuje ten stereotyp.
(bezsensowna wiara polityczna w Zachód; nieprzemyślane zrywy
powstańcze, odrażający konserwatyzm) i dochodzi do wniosku, że choć
nam szkodzą złośliwcy w rodzaju Alfreda Jarry, główną winę za
utworzenie i rozpowszechnianie owego stereotypu ponoszą sami Polacy,
gdy twardo trzymają się swoich mitów. P. Górnicki wie co pisze i nie
myślę tu z nim wszczynać polemik historycznych; na marginesie tylko
zaznaczę, że posługiwanie się takimi generaliami jak "wschód" - "zachód"
może wywołać nieporozumienia. Czy p. Górnicki tę antynomię rozciąga
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również na XIX wiek, skoro pisze o jakichś dawnych bezsensach polskiej
polityki? Od końca XVIII wieku "sprawa polska" była domeną rosyjską,
wobec czego wszystkie polskie stronnictwa niepodległościowe szukały
sojuszników u antagonistów Rosji - nie tylko na "zachodzie", ale np. w
Turcji. Czy to nie logiczne? Beznadziejna prawda, ale to dlatego, że Rosja
zręcznie obezwładniała swych europejskich partnerów. Skutek był taki, że
ze strony najbardziej zachowawczych i legitymistycznych kół w Europie
zachodniej Polacy otrzymywali taką właśnie radę, jaką im ex post
wygotował p. Górnicki: oparcie się o "wschód", tj. lojalnego
podporządkowania Rosji. P. Górnicki nie miał tego oczywiście na myśli;
przez "wschód" rozumie on zapewne tylko ZSRR i blok socjalistyczny. To
też lepiej zawsze w historii mówić o konkretnych państwach, rządach, niż
operować stereotypami. - Na to by uzasadnić sojusz polsko-radziecki nie
trzeba do absurdu sprowadzać 150 lat polskiej polityki, która może była
beznadziejna, ale niestety bez alternatywy.
Tak, ale nie o tym chciałem; zaniepokoił mnie ten "Król Ubu"
"cyniczny" i "anty-polski". Pan Górnicki jest zdaje się pierwszą osobą na
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świecie, której to przyszło do głowy. "Król Ubu" jest - przypomnę przeróbką farsy pt. Polacy napisanej zbiorowo przez kilku uczniów liceum
w Rennes. Prawdziwym bohaterem sztuki był profesor historii, Hebertof
zwany Heb; Eb... , nad którym znęcało się przed Jarrym już kilka pokoleń
uczniaków z Rennes. W farsie wydrwiono historię, jaką wykładał ów P.H.:
- historię mordów, dynastyjnych porachunków, okrucieństw i t.d., które
ramol ów z namaszczeniem pewnie wbijał chłopcom w głowę. Dlaczego
bohaterami farsy stali się Polacy? Oh, każdy z belfrów ma swojego konika.
Może P.H. lubił sczególnie historię Dymitra Samozwańca? Wystarczy,
żeby raz zagłębił się w jakiś szczegół swojej obłąkańczej erudycji, albo
żeby raz klasę oblał na jakimś [...] czy Potockim, aby te nazwy przykleiły
się do niego raz na zawsze. Słyszałem raz wykład naszego kochanego prof.
Bourilly o Słowackim. Siedziałem wśród notujących zawzięcie studentów,
którzy parskali śmiechem, gdy im profesor streszczał Lillę Wenedę. Nie
zdziwiłbym się, gdyby po tym wykładzie powstała absurdalna komedyjka,
...
Dobra, mniejsza o genezę. "To już rozumiemy, idźmy dalej" - jak
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mawiał mój matematyk. Rzecz w tym, czy Król Ubu jeśli subiektywnie nie jest utworem antypolskim, nie jest nim np. obiektywnie. Zdaje się, że to
nigdy nikomu nie przyszło do głowy (cytat). Tak się na ogół czyta i
rozumie Króla Ubu - jako pamflet na historię na władzę, na bezkarny
idiotyzm, uzbrojony i występujący w majestacie prawa. Czy nas bodaj
pośrednio ośmiesza - choćby przez to, że kojarzy się widzowi z owym
stereotypem negatywnym jaki sobie na nasz temat świat utworzył.
Zapewne, to znaczy, jeśli tę sztukę zobaczy ktoś, kto ma do nas specjalny
uraz, ucieszy się szalenie. Ale stąd wniosek, że winny będzie za każdym
razem ten Polak, czy to zjawisko polskie, które było przyczyną takiej
akurat postawy - widza, a nie Jarry. Kto nas lubi ceni, powie w przerwie:
"Zabawny ten Jarry, ale właściwie Polakom krzywdę zrobił ... ". Gdybym
znalazł się na miejscu, powiedziałbym natychmiast beztrosko. Nic nam nie
szkodzi. Na temat każdego narodu istnieje tyleż negatywnych co
pozytywnych stereotypów. Stereotypy błąkają się po literaturach. Obok
Polaka o jakim mówi Górnicki, błąka się przecież Polak "szlachetny",
romantyczny ... podobnie Niemca pracowitego kompromituje Niemiec
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bezgranicznie karny, Francuza inteligentnego Francuz lekkomyślny.
Czytelnicy "Twórczości" przypominają sobie może fragmenty, "Biednej
Belgii" Boudeleire'a, (w moim przekładzie). Napisał kto kiedy,
straszliwszy paszkwil na sąsiedni kraj? I jakoś nie obrażają się o to
Belgowie.
Czy na literaturę można się w ogóle obrażać? Na tej ostatniej sprawie
zależy mi najbardziej, ponieważ dotyczy ona już twórczości, morale
pisarza, jego spokoju moralnego. Literatura, o czymkolwiek mówi, zawsze
świat ma na myśli; odnosi się to do wszelkiej sztuki. Podobieństwo portretu
jest zaletą, ale nie warunkiem sztuki. "Racja" obiektywna, słuszność,
wygłoszonych w utworze literackim sądów jest rzeczą dobrą, ale nie
rozstrzygającą. Na literaturę nie można się obrażać - jak na piękną kobietę,
kiedy mówi głupstwa. Niech mówi - jej status nie polega na mówieniu
rzeczy mądrych, ale na rozsiewaniu piękna, na tworzeniu napięć,
atmosfery, na jakimś uroku, który jest pozaszumowy. Boli nas niejedno od
niej usłyszane słowo, ale jej wybaczamy, ponieważ wiemy, że w gruncie
rzeczy jej nie o to chodziło. Porównanie literatury z kobietą wyda się może
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komu za "lekkie" może niepoważne. Ale z grubsza o to chodzi. Z grubsza,
powiadam.
*
Wciąż ta sama skomplikowana sprawa: literatura - prawda. Cokolwiek
by się na ten temat powiedziało, ogół domaga się owej prawdy i pociąga
literaturę do pełnej odpowiedzialności za prawdę, rację, wpływ
wychowawczy, podczas gdy owa literatura, od tej odpowiedzialności
wytrwale się wyłguje.
13/VIII.
Czekam: denerwuję się; chmury lecą szybko, sine i obrzękłe, słońce raz
w raz błyska i gaśnie, wiatr dmucha, czuję się jak garstka pierza. Czekam
na zezwolenie, sparaliżowany. Wiem, że kiedy ten papier dostanę do rąk
zacznę myśleć, ruszać się: spieszyć - a teraz jestem martwy i życie w
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całości nie ma dla mnie sensu. Bo my w gruncie rzeczy nie tylko myślimy,
ale i żyjemy metaforycznie; t. zn. rzecz każda ma dla nas odpowiednik w
sferze znaczeń - analogię metafizyczną, i jakby sygnałem jest o rzeczy
innej.
W prymitywnym stadium myślenie to objawia się w formie przesądów:
jak kominiarz może znaczyć szczęście, tak głupi papierek może znaczyć
los, życie, wieczność, etc. Metafora nie jest wyłączną zdolnością poezji;
przeciwnie - poezja porządkuje tylko, udostępnia las metafor, w którym
wszyscy żyjemy ...
14/VIII.
Spodek: śmierć jest ta sama w sztuce co w życiu ... ta sama tam i tu
trwoga i tajemnica ... jeśli waliza sztuki nie będzie wypełniona śmiercią,
dobrem, życiem, okaże się pusta, ... "Sztuczny, wymyślony bohater
wplątany w dramat dobra i zła przeżywa tę samą sytuację co i w
rzeczywistości ... Sytuacją tego samego dobra i tego samego zła ... etc.
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Nie. No nie. Jeszcze nie wiem dlaczego nie, ale napewno nie. To
napewno nieprawdziwe bo nudne. Prawda nie może być nudna.
Czy rzeczywistość jest ta sama wokół (ta "widzialna") co w sztuce, w
literaturze? Nie. Nie. Czym się różnią? Trybem bycia. Wystarczyło by
sięgnąć po Ingardena, aby to roztrzygnąć. Ale umówmy się, że
roztrzygniemy sprawę sami, po amatorsku.
15/VIII.
Nie tak bardzo po amatorsku (nie zdecydowałem się) bo jednak
przeczytałem rozdział z Ingardena o prawdzie i idei dzieła literackiego.
Tak, to napewno najuczciwsze ujęcie, choć "objawianie się jakości
metafizycznych" wydaje mi się nadużyciem.
Ale nie zagłębiajmy się w to: jestem tak zmęczony, że dwóch zdań nie
umiem z sobą złożyć.
*
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Stary spór to nie znaczy spór nieaktualny; Spodek wznowił stary spór
pisząc mi, że śmierć jest ta sama w życiu i w literaturze etc. - spór mający
swą ogromną literaturę a przecież aktualny, skoro znający ją dobrze mgr.
lub nawet dr. Spodek odczuwa potrzebę ...
Stary spór to nie znaczy spór nieaktualny, Spodek wznowił spór o
"prawdę" o ideę dzieła literackiego. Proszę! Nigdy nie należy zaprzestawać
dyskusji o pryncypiach, nie dlatego aby same przedmioty były tak
niezgłębione (każde logiczne ujęcie wydaje się opanowywać je w całości),
ale dlatego że język jest jak ruchomy pionek, co wczoraj na nim, z niego
zbudowane, dziś wymaga przebudowy. My byśmy się ze Spodkiem
pogodzili, jak się zdaje, z teorię Ingardena jako punktem wyjścia, ponieważ
ani on, ani ja nie mamy ani skrajnie formalistycznych (estetyzujących), ani
skrajnie realistycznych utylitarnych skłonności. Spodek przystałby
mianowicie na to, że o "prawdzie" dzieła literackiego można mówić tylko
w takim zakresie, iż objawiające się w nim jakości metafizyczne (trwoga,
cierpienie, dobro) odnoszą się do duchowego stanu rzeczy dającego się
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poznać w doświadczeniu wewnętrznym; wedle tej fenomenologicznej teorii
literatura byłaby sztuką komunikowania (udzielania) doświadczeń
wewnętrznych za pośrednictwem skomplikowanej sygnalizacji, na którą
składają się owe "warstwy" (językowo-znaczeniowa przedmiotowa),
stanowiące jedność. Zgoda?
Nie. Owe jakości metafizyczne budzą moją nieufność, gdyż do ich
występowania i komunikowania się trzeba warunków nienależących do
dzieła literackiego. Najpierw nie każde dzieło literackie jakości takie
objawia; istnieje cała masa utworów spełniających wszystkie formalne
warunki (np. powieść kryminalna), których "jakości metafizyczne"
wymagałyby skomplikowanej i naciągniętej interpretacji. A jeśli nie każdy
utwór jakości takie objawia, sprawa klasyfikacji wymaga również
interpretacji ... Kto będzie rozstrzygał. Krytyk? Ale jaki krytyk? Jak
usposobiony metafizycznie. Stopień wrażliwości metafizycznej, podatności
na bodźce metafizyczne, też nie jest jednakowy. Do tego więc, aby
objawiły się owe jakości trzeba albo subiektywnego na nie przygotowaniu
(gotowości), albo pomocy krytyka. Może być więc tak, że krytyka w ogóle
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wmawia występowanie takich jakości, że będą istnieć dzieła w ogóle
zawdzięczające wszystko wmówieniu, wychowaniu - i tak jest z częścią
polskiej literatury. Wydaje mi się, że dzieło określić trzeba przez taką
cechę, która objawia się wszystkim jednakowo i niezależnie od pomocy,
interpretacji i t.d. Taką cechą jest zaciekawienie.
*
List od J.J. Szczepańskiego i odpowiedź:
Drogi Panie Janie,
List Pana jest dla mnie b. ważny - dziękuję. Moje wcielenie? Z grubsza
wiem. 1) marksizm; złe sumienie zagłuszane cyniczną pozą i
kokietowaniem antagonistów - m. in. Pana, na co Pan - jak doskonale
pamiętam - reagował nader nieufnie; w gruncie rzeczy marzyłem o tym,
żeby mnie ktoś zdrowo op...ł. Przecież fałszywy i płytki był mój marksizm,
zupełnie nie wyszła mi odwilż. Nie mogłem rozpaczać po XX zjeździe,
bom w idee dogm. nigdy szczerze nie wierzył. A że to był okres tylko dla
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zrozpaczonych, obwinionych etc. przez cały ten czas, aż do 1968 roku
chyba, wlokłem się w awangardzie odwilży, tak jak kiedyś plątałem się
przy taborach socrealizmu. 2) moralista; na marginesie "ruchu" głównego
próbowałem sobie zbudować własny status pisarski. Pisałem powieści, o
których ktoś bodaj Maciąg napisał trafnie, że są pisane tonem, "zbolałego
serca" - czy coś takiego. Napisałem m. in. powieść, która miała być
wyznaniem, wprowadzeniem mnie jako mnie - a stała się b. literackim, b.
wymyślnym, "moralistycznym" wypracowaniem - ("Oskarżony").
Wyczerpawszy zupełnie ten ton w dwóch jeszcze innych powieściach przez
5 czy 6 lat nie napisałem nic, wiedząc, że albo się teraz określę, albo już
nigdy. Targałem, wyrzucałem wszystko - w końcu zacząłem, już dla
zabawy, na próbę, parodiować sam siebie (chciałem napisać "wielką
powieść") i tak z rozmaitych strzępów złożyłem "Dziecko przez ptaka
przyniesione". 3) W 1968 roku w ...
16/VIII.
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Zaciekawienie wynika z podstawowego prawa struktury, która rządzi
umysłem: da się ona sformułować najprościej: co zaczęte musi być
skończone, co niejawne musi być wyjaśnione. Oczywiście, owo
zaciekawienie realizuje się na różnych szczeblach - może bym potrafił
dowieść że istnieje szczególny typ zaciekawienia artystycznego ... W
gruncie rzeczy zaciekawienie jest jednak elementem głównym; gdy czytam
opis śmierci umieram (Śmierć Iwana Iliicza) nie mówcie mi, że
przeżywacie trwogę - po prostu was zajmuje czy stary umrze - bo co
zaczęte musi być skończone. Jaką zaś funkcję w naszym życiu duchowym
pełni zakończenie? A, ogromną! To ono właśnie nas wyrywa z owej
szarzyzny, monotonii życia, o której tak pięknie pisał Ingarden - ono nas
budzi do istnienia. Literatura jest sztuką wymuszania energii - w tym sensie
wszystkie jej sposoby są równoprawne - i dlatego "bierze nas" ona
podstępem atakując nasze centra nerwowe. Sprawami, które nikomu z nas
nie mogą być obojętne: miłością, śmiercią, karierą, majątkiem - odwołuje
się do naszych najprymitywniejszych i najpowszechniejszych marzeń i
strachów. Ale nie dlatego, żeby nas o tym pouczać, a po to tylko, żeby nas
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w ogóle pobudzić do życia, aktywności, myślenia. Literatura nie zmienia
nas w niczym, ani nas nie pogłębia, ani nie czyni mądrzejszymi (nieraz
patrząc na tego lub owego krytyka, myślicie ze zdumieniem: a przecież ten
człowiek, podobno czytał Dostojewskiego! Cóż z tego. Literatura w życiu
duszy jest tym, czym sen w życiu organizmu; rzecz niby machinalna - ale
spróbujcie nie spać przez 3 doby ... Tak i z czytaniem. Coś tam żujesz
okiem. Raz T. Manna, raz Joe Alexa, bez wielkiej różnicy. Ale spróbujcie
przestać. Wówczas zaczniecie zaciekawień waszych szukać coraz niżej - w
opowieściach z magla ...
O rodzajach zaciekawień, o ich rangach, o rodzajach bodźców jakie z
nich płyną, może w którymś z listów następnych, bo papier się kończy
(może czasem mi się uda ułożyć mój system estetyczno-psycholgicznofilozoficzny.) Za punkt wyjścia przyjąłbym twierdzenia iż człowiek stara
się unikać trudności umysłowych, w związku z tym: 1) nie myśli, 2) nie
pamięta, 3) nie zwraca uwagi, 4) nie interesuje się.
Oczywiście, mówiąc, "człowiek" mam zawsze siebie na myśli.
(12:10) Tętno: 84.
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Aspiryna.
(13.) W godzinę później:76!
Warszawa, 9.9.
Okropne w głowie pomieszanie, senność i niechęć do pisania. Pięknie.
Napatrzyłem się. Puściłem w niepamięć wszystko co w tej podróży było
złe, a reszta układa mi się w zjawę kolorową, żywą, pełną ruchu.
A jednak nie potrafię żyć samodzielnie i bez niczyjej pomocy
wypracowywać sobie sens. Bezradny wobec tych "wrażeń z podróży"
sięgnąłem znowu po Gombrowicza "Dziennik" tom III, gdzie mowa o
podróży do Europy.
Ciągnąc swój temat.
*
Przeczytałem Króla (trzeba koniecznie zmienić tytuł) z interwencjami
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cenzury i Syczewskiego. Bardzo śmieszna lektura. Te skreślenia dotyczą
zawsze rzeczy gorszych. Co to w ogóle za utwór? Chyba jednak niedobry.
Ale temat, temat tam jest, identyczności.
Skąd we mnie ten temat? Stąd może, że matka była raz kochaną, dobrą,
subtelną damą, a innym razem rozszalałą awanturnicą, stąd, że ojciec grał
tyle ról, że cały nasz dom raz zmieniał się to w suterenę, to w salon? Ale
mnie w tych czasach prześladowało raczej poczucie odmienności i
pragnienia, aby być jak inni. Moje odczucie tego, gdym idąc w stronę
domu patrzył na widoczne z dala, z placu Matejki, oświetlone okna naszej
jadalni. - Okna jak tyle innych - myślałem - a przecież ... I to
przeświadczenie tragiczne, że przez to, co stało się i ułożyło bez mojej
winy, całe moje życie będzie już napiętnowane. To zaś odczuwałem jako
winę.
10/IX.
Strach przed pisaniem. Spędzam nieraz całe godziny bezczynnie w
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strachu przed wzięciem pióra w rękę - w strachu przed napisaniem
głupstwa. Zdanie napisane ma przewagę nad swoim autorem - jako rzecz
zorganizowana nad chaosem. Głupstwo zorganizowane ma przewagę nad
nieuporządkowaną mądrością.
13/IX.
Niedziela. Ciemno. Moi wyjechali. Woźniak o Brzozowskim.
Gnuśność. Brzozowski: "Obojętność religijna jest obojętnością ... Nie chce
mi się sięgnąć po T.P., aby ten cytat sprawdzić - a sens jest taki: obojętność
religijna jest znakiem ogólnej obojętności - martwoty duchowej. Oto ja.
Oto dlaczego do czasów dziecinnej religijności wracam jak do świata mojej
duchowości - dawno wyschłego, którego wspomnienie mnie tylko żywi.
14/IX.
Mochnacki. Napisać, nie napisać? Co mnie w tym człowieku
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zaciekawiło? Biografia? Zdaje się, że tylko biografia, bo przecież nie jego
myśli o literaturze, oparte na fałszywych analogiach. Może na przykładzie
M. możnaby przeprowadzić krytykę romantycznego myślenia, ale przecież
ja nie jestem do tego gotowy - a zresztą co mnie to obchodzi. Jest tak,
owszem, jakaś sprawa - przemiana w humanistycznym myśleniu - w myśli
o literaturze przemiana idąca w duchu lingwistycznym, to jest zjawiska
umysłowe ujmujące jako pochodzenie struktur językowych ... Ale co tu ma
Mochnacki z tym wspólnego.
Nic, mnie ten Mochnacki, chyba po prostu nie interesuje. Lepiej bym
zrobił zajmując się czym innym z tej epoki. Np. Rousseau - o, to jest temat!
15/IX.
Nie chodzi o to, aby napisać to czy owo, ale aby odzyskać ten
rozpaczliwy zapał, z którym garnąłem się kiedyś w sferę ducha,
sprzeciwiając się zamknięciu mnie w przyziemności i normalnemu
traktowaniu. Wtedy odbywało się to na tle religijnym (lub, na tle
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nerwowym). To się wciąż musi na tym tle odbywać, inaczej wszelki sens
straci.
*
Niepokój jest rzeczą dobrą. Każdy ci to powie. Ale wyobraź sobie ten
niepokój za 20 lat - wyobraź sobie śmierć z tym niepokojem. Co tam
śmierć - wyobraź sobie ten niepokój w chwili kiedy już napewno będziesz
wiedział, że nie potrafisz z nim nic zrobić! Teraz jeszcze myślisz ten swój
niepokój sprzedawać. Potem ...
*
Tematy do książki: (Wariacje romant.): uzupełnienia do wielkich
mitów:
1) Religijność romantyczna;
2) Nacjonalizm;
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3) Rousseau;
4) Rewolucja francuska.
Wzory pisarsko-osobowe.
Kościuszko
ks. Skarga
Stanisław August (negatyw. czy pozytyw.?).
Kostiumy historyczne.
16.IX.
A gdyby palnąć sobie o Mochnackim powieść historyczną? Napisać to
czego Mochnackiemu brak - wyznanie osobiste - dopisać mu, dorobić
duszę, tj. religię, miłość, zadziwienie swoim losem, autokrytykę
filozoficzną. Napisać to w formie pamiętnika przedśmiertnego, jakby w
Auxerre, wśród cierpień, jakie wtedy znosił i jakby z okazji książek, które
wtedy do niego doszły - Dziadów Mickiewicza, Kordiana Słowackiego i
1535

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wobec wiadomości o szerzącej się w Warszawie kolaboracji ...
17.IX.
Dziś, w 18 rocznicę śmierci Matki mojej, zaczynam z Bożą Pomocą
gromadzić materiały do powieści o Mochnackim, którą winienem
wydawnictwu PWN złożyć za 3 1/2 miesiąca. Powieść ta przyniesie mi
sławę i pieniądze.
Na początek przejrzałem 3 tomy pracy zbiorowej pt. "Społeczeństwo
Królestwa Polskiego"; (Warszawa 1965, nakł. PWN.). Studia o
uwarstwieniu i ruchliwości społeczej pod red. W. Kuli. Nic tam ciekawego
nie znalazłem, ale co mi szkodzi kiedyś wrócić do niej - może się przyda.
Ze wspomnień Kaz. Wład. Wójcickiego (cytuję za Szackim): "M.M. niskiego wzrostu, głowy większej niż wzrost wymagał, rysów twarzy
pociągłych i nosa orlego - nie wzbudzał u mniej go znających sympatii.
Oblicze całe przez brodę zadartą i nos spuszczony przypominało postać
Judasza, jaką widzimy w słynnym obrazie L. da Vinci: Wieczerzy Pańskiej
1536

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

...
Kto mi rzekł, żem do Judasza z Leonardowego obrazu podobny?
I do Judasza postaci raz w raz wracał, jakby tą postacią i jej losem
oczarowany tajemnie i jakby w niej pokrewieństwo, związki dziwne, chciał
wyśledzić. Judasz? Nie byłże on spośród dwunastu najrozumniejszy? Czy
mu się ten czas nazarejski nie wydał omamieniem ... Judasz - nie był on
prawdziwą ofiarą odkupienia?
Sam o sobie:
"Portret osoby niecierpliwej, niespokojnej, która za każdym pociągnięciem
pędzla wstaje z miejsca i odbiega od artysty, a potem znowu wraca i
odchodzi z odmiennym co chwila wejrzeniem to pochmurnego, to
rozjaśnionego lica; która jest ustawnie to w smutku, to w weselu; która jest
wszytka z duszą i ciałem w grze namiętności - portret takiej osoby będziesz
jej podobny?"
--"Czas wreszcie przestać pisać o sztuce. Co innego zapewne mamy teraz w
głowie i sercu. Improwizowaliśmy najśliczniejsze poema narodowego
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powstania! Życie nasze już jest poezją. Zgiełk oręża i huk dział. Ten będzie
odtąd nasz rytm i ta melodia ... "
*
Jak myśl ta ostanie się wobec nowej na emigracji powstającej poezji
polskiej, gdy przed oczyma umierającego znajdą się już nie sonety i
ballady, ale poemata z materii historycznej, utkane z krwi narodowej jak
upiory wywołane ...
*
Bał się myszy? (Zawieyski).
*
Brzozowski: "zamknięty w całkowitym osamotnieniu swej Królewskiej
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świadomości."
*
"Daleko za światem" ...
*
"Bojaniec, pow. Żółkiewski, o 2 mile na płn. wschód od Żółkwi, przy
gościńcu krajowym prowdzącym z Żółkwi na Mosty Wielkie do Sokola.
Okolica piaszczysta, moczarowata i lesista. Ludność: rzym. kat. 28, gr.
kat.939, izrael. 32. Do par. rzym. kat. w Żółkwi, a grecko-kat ma na
miejscu. Gleba tu nieurodzajna z powodu niskiego położenia, zupełnej
równiny, nie mającej prawie żadnych spadów, przeto bagnista. Łąki za to
dają obfity plon; las z powodu wielkiej obfitości małą ma wartość."
Łąki pod Górą Kalwarią i Czerskiem miewały im przypominać łąki
bojanieckie.
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*
Przy okazji: Bodruków, pos. Kotkowskich: "należał dawniej do Jacka
Małachowskiego" (+1821), głośnego ze swych dziwactw, który tu mieszkał
w czerwono pomalowanym dworze, dziwacznej wielce struktury."
*
Bazyli był Kościuszkowskim żołnierzem. Kult Kościuszki.
*
Lwów - kamienica Tischera.
*
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Warszawa - "ożywienie, blichtr, i duch reakcji, bigoteria.
St. K. Potocki: Podróż do Ciemnogrodu.
Cenzura uchwalona (czy tylko wniesiona) w paźd. 1820 roku. M. może
więc o sobie powiedzieć":
W cenzurze upłynęła młodość moja ...
Albo:
"Ocenzurowano młodość moją ... "
Senat.
Liceum w pał. Kazimierzowskim.
Konspiracja na Dynasach.
Zaprzysiężenie Wolnych Polaków w pał. Radziwiłłowskim przy
Miodowej.
Piętkiewicz i Heltman. Dekada Polska. Trzy chorągwie: Rejtana,
Kościuszki i Kołłątaja. Lektury: Monteskiusz, Sieyés, Mireabeau, Mobby,
Rousseau, Kant.
1821 - Zamkn. Dekady i areszt. Heltmana i Piątkiewicza.
XI.22 - Łukasiński, Szreder - Wolnom. Narodowcy.
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XII. - Mochnacki a także Pawła Korna.
1823 - Śledztwo w Wilnie.
*
Zdanie z Szackiego: "Mówią mi, że można zmusić człowieka, żeby
pisał, nie można jednak zmusić, żeby pisał dobrze." (39). A jeśli inaczej nie
potrafi? Zdanie to warto włożyć w usta któremuś z przeciwników M., aby
się z nim ten rozprawił.
Szacki przypuszcza, że dopiero lektura Konr. Wallenroda i późniejsze
doświadczenie polityczne podsunęły M. myśl, że swoim memoriałem
działał na szkodę tyranii - wtedy - powiada Sz. - reakcje miał prostrze", t.
zn. pisma karmelickie bez ogródek nazywał hańbą.
*) - Dać mu więc znów Konrada Wallenroda do ręki, Niech zrobi jego
analizę.
Od czasów karmelickich, bał się ciemności - przez całą noc palić się
musiała lampka w jego pokoju.
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Literatura - po wyjściu z więzienia, jako szansa, razem z przyjaźnią
Michała.
Czy M. i Podarasz byli pederastami?
Czyt. Schillera: Zbójcy;
Musset: Spow. dziecięcia wieku;
Listy Krasińskiego;
Byron;
K. Wł. Wójcicki: Warszawa, jej życie umysłowe ... ;
Mochnacki: Listy filozoficzne Schillera, Dzien. Warszawski 1825, nr 4,
str 503-13.
Mochnacki, przepisywał z Schillera - otóż dojrzałość jego w Auxerze
na tym także będzie polegać, iż myśli z siebie same pocznie, ze swego
doświadczenia.
Czyt. K. Koźmian: Pamiętniki.
W więzieniach obowiązkowe praktyki religijne - wpływ na religijność
M. M. praktyki te spełniał b. gorliwie i oburzał się na więźniów, którzy z
nich drwili. (p. Gustaw, który też drwić nie pozwala).
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Podczaszyński - być może dzięki niemu M. po wyjściu z cenzury
(1828) powrócił do towarzystwa literatów. P. "zwrócił" mu opinię.
Z młodych lat M. musiał zachować przede wszystkim wspomnienie
Mich. Grabowskiego, który mu się sprzeciwiał i który tak obcy wydawać
się musiał romantycznemu towarzystwu; nienawiść do Goszczyńskiego instynktowna!
Lelewel - Chimcio. Mieszkał naprzeciw Mochnackich.
"Takie jest moje zdanie" - kończył Chimcio.
Kawa i rum.
Rok 1826 - rok klęski;
1828 - Sąd Sejmowy, nadzieja.
15.XII. - sprzys. Wysockiego.
M. wstąpił do Zw. na pocz. 1829 roku.
"Wtedy wszyscy byliśmy dobrzy, wszyscy uczciwi, bo wszyscy
chcieliśmy jednej rzeczy i kochaliśmy jedną ojczyznę. Ta chwila
powszechnego braterstwa w sprzysiężeniu, ta chwila zgody jest jedyna - i
już jej ani razu nie ujrzymy w ciągu walki. Polska była piękna natenczas ...
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Resztę dni skołatanych niedolą oddałbym chętnie za drugą taką, choćby i
najkrótszą, chwilę w życiu moim."
Niebywałe poczucie siły i pewność wygranej.
Wyobrażali sobie, że naród stoi za nimi, że oni są jego wyzwolicielami.
Obojętność w noc listopadową musiała pozostać - jako szok i jako trwały
uraz.
Czyt. Schlegel, Cousin.
"Czyny, nie tylko czyny rodzą imiona". (M)
Szacki: "Postanowił jeszcze tego wieczora zagrać o najwyższą stawkę.
Możemy domyślać się, że był w euforii. Kiedy na emigracji powiodło mu
się na amatorskim koncercie, roił przez dni parę, że podbije świat jako
wirtuoz i zrobi na tym majątek. W ten sposób reagował na każdy sukces.
Ponosiła go wyobraźnia, wszystko wydawało się możliwe - aż do klęski, po
której pogrążał się w równie krótkotrwałej rozpaczy".
"Bronił się wprawdzie w prasie, pisał nawet: "Niech żyje jenerał
Chłopicki", ... - i zapewniał o swej prawomyślności i nienawiści dla rządu
... " (105).
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Owszem M. miał poglądy na literaturę w swych ostatnich latach:
Rewolucja i literatura są to rzeczy we wszystkim sobie przeciwne."
Ostatnie tygodnie: Przyjaciele dostrzegli dziwną "powolność w
dyskusji", zobojętnienie dla polityki, zainteresowanie rzeczami, o których
dawniej nie słyszeli od niego. Mówił o duchach, o jakichś głosach
tajemniczych, napełniających świat harmonią. Później przestali go w ogóle
rozumieć. "Lekarze stwierdzili zapalenie mózgu".
+ 20.XII.1834.
Jak przeżył rocznicę listopada i swoich przygód grudniowych?
W spr. "pism auxerskich": T. Kozanecki. Maurycy Mochnacki i obóz
Czartoryskiego. (Przegl. Hist. t. XLVIII, z. 4. W-wa 1956, s.755.).
Gollenhofer: Pierwsze próby opozycji w dziennikarstwie padły
stłumione żelazną ręką cenzury; opór stawiany w sejmie zgnieciono
ograniczeniem praw sejmowania, wpływem rządu na wybory posłów i
odwlekaniem konstytucyjnych zgromadzeń. Rzucono się więc do spisków,
podziemna ich robota zaczęła nurtować całe społeczeństwo. I w tem
właśnie leżał tragizm położenia, że polityczne życie kraju odtąd dwoma
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popłynęło łożyskami, że kiedy na powierzchni rząd budował w miarę sił i
wszelkimi sposobami zapobiegał rozbiciu, kiedy dzięki niezmordowanej
pracy i zapobiegliwość Lubeckiego ustalił się byt materialny kraju, pod
spodem spiski podkopywały fundamenta, zniechęcały i odstręczały od
pracy, siały nienawiść i gorycz wzajemną. Wzrosło lekceważenie i pogarda
teraźniejszości, znikła wiara w lepszą przyszłość, ustaliło się przekonanie,
że konstytucja za lada sposobnością może być odjętą i byt królestwa
zwalony; znienawidzono rząd własny, otoczono zaś osobistości, głośne
bądź przez pozycję mu okazywaną, bądź przezeń pokrzywdzone lub za
takie uchodzące, czcią i uwielbieniem". (17).
Co do więzienia p. Pamiętniki Olozara.
21/IX.
Szukam tematu.
Potrzebuję czegoś zupełnie nowego. Dawne tematy (np. ten o
człowieku, który pragnie się oskarżyć) znudziły mi się i już tak obrosły we
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mnie w komentarze i znaczenie, że już nie umiem ich oddać w sposób
świeży i bezpośredni. Potrzebuję tematu, historii, którą mógłbym po prostu
opowiedzieć. (Jakże trudno mi przychodzi napisać nawet tych parę zdań!)
*
A gdyby tak - odwrotność oskarżonego? Młody człowiek, który
usprawiedliwia się ze swojej bezczynności i ze swych negatywnych uczuć i
postaw tym, że obciążony jest chorobą (matki), gdy ta tymczasem, choć
stara i zdziwaczała, jest przytomna, mądra i nic od niego nie wymaga?
I. Spotkanie z Katarzyną, dramatyczna rozmowa, w której on wyjaśnia
jej, że nie może się w nic angażować, dopóki tamto jest nierozstrzygnięte.
II. Jakieś telefony i spotkania, w których on usprawiedliwia się, że
czegoś nie zrobił ponieważ jego sytuacja rodzinna jest tego rodzaju ...
III. Spotkanie z bratem, przed którym on nie może udawać; brat
proponuje mu nawet, że matkę weźmie do siebie ... Brat podziwia matkę za
jej rozum, inteligencję, aktywność ... Ten zaprzeczyć nie może ... Ten broni
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się dramatycznie. Wspomnienia ojca, który jakby wyhodował chorobę w
matce, aby uzasadnić swą słabość i nieczynność.
IV. Powrót do domu - straszna wiadomość - matka w nocy umarła.
Wszyscy jej żałują - jego rozpacz.
Zjawia się Katarzyna. Jego ucieczka.
Lub też: pogrzeb, wszyscy czekają na jego przyjście. Nie zjawia się na
pogrzebie. Uciekł.
Możliwości: 1) zabił matkę i przeląkł się odpowiedzialności; 2) boi się
normalnego życia po jej śmierci; 3) ją jedną prawdziwie kochał, a
wszystkich innych (Kat. zwłaszcza) prawdziwie nienawidził. Kto to ma
opowiedzieć!
Oczywiście: lekarz psychiatra, do którego cała sprawa dotarła już jako
"wypadek chorobowy".
Lekarz psychiatra - nowy Sherlock Holmes!
Stały narrator - zapalający fajkę i t.d. opowiadający dziwaczne historie
ludzkie XX wieku.
Jung: Lekarz widzi wszędzie choroby. Część jego sztuki polega na tym,
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aby ich nie widzieć tam, gdzie ich nie ma".
Mój lekarz będzie więc opowiadał o chorych, których uleczył uznając
ich za zdrowych.
Nazwisko: Dr. Klug.
Dr. Kraft (jego oponent).
Tak. Wydaje się, żem znalazł. Wystarczyłaby więc ta chwila uwagi,
skupienia, zajęcie się tematem:
*
Mochnacki.
Za Szpotańskim: Koźmian do dyr. Szkoły Podchorążych, w związku z
artykułami Godebskiego w "Chwili spoczynku" (pisemko podchorążych):
"Dopóki romantyczności bronili literaci, było pół biedy, ale teraz któż jej
da radę, gdy się schroniła pod bagnety ... ".
Pigoń: Rana na czole Konrada ("Wiązanka historyczno literacka". PIW.
W-wa 1969.)
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Do ideologii Mochnackiego: mesjaniczną ideę (przewodnictwo Polski
pośród narodów słowiańskich i jej odpowiedzialność za losy Europy za
wolność ludów) M. wypowiedział w terminach politycznych. Por. to z
rozpowszechnionym wówczas mesjanizm - np. Condorceta. Ta polityczna
argumentacja Mochnackiego łączy go niewątpliwie z duchem Hot. Lambert
(Ujejski 267 Romantycy) podczas gdy Tow. Demokr. i Lewica
pozostawały właśnie pod mesjanicznymi wpływami francuskich
ideologów.
22/IX.
"Pożegnania" (w tv) i "Krajobraz po bitwie", dwa filmy dwóch różnych
reżyserów, z dwóch różnych epok, przedzielone dwudziestodwuletnim
rozwojem techniki filmowej oraz samych twórców (ich umysłów i
talentów), a tak samo złe, i to z tych samych powodów: z lekceważenia dla
dramaturgii; z niedbalstwa w obsadzaniu ról drugorzędnych i z
natarczywego aktualizowania, z chęci przypodobania się w dzień premiery
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czy kolaudacji. To widocznie jest stała, konstytutywna wada polskiego
filmu wynikająca ze stylu pracy. Wydaje mi się, że reżyserzy zbyt szybko
przechodzą od scenariusza do scenopisu wierząc, że błędy czy niejasności
dramaturgii poprawią i wyjaśnią czystą techniką. Wychodzą z tego liczne
głupstwa.
*
G. powiada: osobowość jest strojem, który ją przywdziewa na przyjęcie
drugiego człowieka. Zbudował więc teorię obrotu psychicznego, czy lepiej - ruchu psychicznego. Ten zaś nie jest nieustanny. Między odejściem
jednego partnera, a przyjściem drugiego, dusza wpada w bezruch,
odrętwienie, i liże wtedy swoje rany. Znoszą się wtedy jej przeciwne znaki,
neutralizują naciski i wpływy; dusza kontroluje się, wspominając i
powtarzając sobie odbyte rozmowy, i układa fikcje przyszłych spotkań,
starć, konfrontacji. Dokonuje bilansu.
Osobowość osiąga się w tym stopniu, w jakim jest się zdolnym do
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samotności - do myślenia bez wewnętrznych świadków. G. powiada: nie
ma ani momentu bez świadków - owszem, przyznaję, są: są to chwile
nadludzkiego, śmiertelnego szczęścia. Odpowiadam: bycie bez świadka,
bycie sobą jest postulatem narzuconym duszy przez rozum, postulatem,
którego ona zbyć nie może i z którym ma wciąż do czynienia. Pragnienie
ciszy, spokoju, szukanie samotności.
*
Prom odbija i Korczula jakby przestała na nas zwracać uwagę. Zwarła
się w sobie zaskorupiała i zapadła się w wodę jak ona szarą o świtaniu.
Półwysep z pustynnych gór jakby [...] na Kondratowe i Miętusie hale w
doliny Kościeliskie, w łąki i niskopienne gęstwiny przystrojone białymi
grzebieniami kruchych skałek. Przecinamy półwysep, długi, daleko
odchylony od lądu. Na łeb na szyję, wąską dróżkę spadamy z gór do portu
w Trpanja. W domkach nad molo dopiero budzą się mieszkańcy. Apel na
szkolnym żaglowcu. Gwizdek i chłopcy śmigają na maszty. Na morzu mija
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nas ten ich żaglowiec. Z cienia wychodzi na słoneczną drogę. Kąt
rozwarty, jego ciemne, spienione wnętrze, a poza ramionami szeroko
rozłożonymi jasna przestrzeń lśnień i prześwitów. Okna, niebo, ogienki
blasku, i jeziorka leśnej. Tam okna niebieskie, tam paleniska to rozżarzone,
to przygasające, tam jeziorka pawioskie, tam długie smugi jakby próżni
białej. Nad tym akwarelowym ... - żaglowiec z kresek czarnych - maleje,
nie rusza się, nie oddala, tylko maleje.
28/IX/1970.
Zasiadłem nad nowym notesem, ale na dobrą sprawę nie mam co
zapisać; Cóż można zapisać, gdy jest się bez przerwy sobą zajętym, i to w
sposób najbardziej bezpłodny pod słońcem: przeszłością. Myślę zresztą, że
większość ludzi zajmuje się swoją przeszłością. Ci zwłaszcza, którzy tak
jak ja żyją instynktownie nie planując swych posunięć, i nie obmyślając
decyzji lecz je podejmując pod dyktando okoliczności, pod cudze jak
powiadam, dyktando. Kto pozwolił obcemu dyktować sobie decyzje, ten
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myśl swoją zużywa na penetrowanie, poprawianie przeszłości.
*
Dzisiaj umarł Nasser. Co to będzie? W Egipcie dojdą do władzy
prawdopodobnie koła wojskowe, zbliżone pewnie do Sadata. Jak na to
zareagują Amerykanie? Gdyby zaś doszły jakieś kręgi pro-amerykańskie ze
Zw. Muzułmanów? Jakby na to zareagował ZSRR? Może będzie
utrzymana ciągłość polityczna. Wtedy w każdym razie ZRA straci rolę
kierowniczą w świecie arabskim, na którego przywódcę wysunie się albo
Nimeiri, albo Kadafi. Jakie są ich stosunki z ZSRR? Naprawdę kupiony był
tylko Nasser, nikt poza nim. Wygląda to na stratę dla ZSRR - ale może
także dla Izraela, ponieważ zniknął przywódca, chcący negocjować przynajmniej z pozoru. Jak teraz ZSRR będzie ratował zagrożoną pozycję?
*
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Przeczytałem M. Mochnackiego "O literaturze polskiej wieku XIX" (Str. 154) Interesująca tylko teoria "uznania się w jestestwie swoim", oraz
dialektyczna teoria poznania, którą nie wiem skąd wziął. Ale sądy o
literaturze - ani mądre, ani nawet niezbyt pięknie powiedziane.
29/9.
Śni mi się, że mnie jakaś mocarna ręka upycha w szufladzie, i szufladę
próbuje zasunąć. Mnie coraz to coś na wierzch wystaje, mnę się, łamię,
wybrzuszam, szuflada zacina się na którymś z moich członków, a siła pcha,
siła męczy się, i co powiecie: mnie tej siły żal, a nie mnie samego.
*
Mówiliśmy o duszy, że kłania się kolejnym swoim ciemiężcom, którym
powierzając wolność swoją nabiera szczególnej własności i zdolności i
prawa do szyderstw. Czym jest szyderstwo? Bezkarną i niesprawdzalną,
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nie podlegającą żadnej kontroli manifestacją wyższości - wolnością
zastępczą, niesprawdzalną, nie mającą zastosowania, nieużyteczną - przeto
absolutną. Stąd u wielu wyższych natur (intelektualnych) tajemnicza
dążność do fizycznej niewoli, która im się zdaje ceną wolności duchowej.
*
Wróciwszy z Austro-Węgier ...
*
Rousseau - Mochnacki:
Schemat osobowości u M.:
1. dziecko = natura = zamknięta monada, stan pierwotnej, bezmyślnej
szczęśliwości;
2. młodzieniec - osoba - "samolub", wyróżniający się spośród natury aktem
refleksji; jest to okres romantyczny - melancholijny, marzycielski;
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3. powrót do stanu pierwotnego, "odzyskanie" - powrót intelektualny.
Człowiek staje się jakby mądrym dzieckiem.
Przebieg historii wydaje się taki sam co u R. - lecz ten intelektualizm
jest skąd inąd.
1/X.
Awantura z R. Przybylskim i z Jarkiem o Tygodnik Powszechny i moją
z nim współpracę. Do osobnego zapisywania.
Przybylski jest cham i głupiec. Podejrzewałem to odkąd się pojawił od jakiegoś jego artykułu o Camusie we Współczesności przed laty. Ale ja
się z nim rozprawię!
*
Ja nigdy nie przyzna, że straciło wolność, nawet gdy mu drugie,
mądrzejsze ja siedzi na garbie, jakby na koniu, i gdy nim pogania. Ja
1558

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

ujażmione zawsze powie, że jeden rodzaj wolności zamieniło na drugi, i że
ta nowa wolność doskonalsza jest od pierwszej; i ja w to wierzę. Gdy
nawet płacze i pomstuje o, ja nieszczęśliwe już mnie nie ma, jużem się
całkiem zatraciło, po cichu tak mówi: być może poniosłem (sic!) klęskę,
plany moje leżą w ruinie, być może, ale ... I tu następuje wywód, którego
nie przytoczę gdyż każdy zna z własnego doświadczenia wykręty ambicji
dźwigającej się z poniżenia chytrością.
*
Ja nie przyzna nigdy, że straciło wolność nawet gdy mu drugie,
silniejsze ja siedzi na grzbiecie, gdy nim pogania. Ja, najokrutniej,
najbezwzględniej ujawnione, upokorzone, zawsze powie, że jeden rodzaj
wolności zamieniło na drugi, i że ta druga wolność jest od pierwszej
doskonalsza mimo pozorów. Ja w to wierzę! Jeśli nawet płacze, pomstuje,
skarży się, wołając: o, ja, nieszczęśliwe, już mnie nie ma, jestem ponadto,
itd., po cichu powiada sobie: jeszcze nie jest ze mną tak całkiem źle, pod
1559

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

pewnymi względami jest lepiej niż przedtem było, bo po pierwsze, po
drugie, po trzecie. Albowiem ja posiada nie wyczerpaną zdolność
tworzenia sobie wolności zastępczych; wolność sprawdzalną wymieniając
na mniej sprawdzalną, która łatwo może wydać się pełniejsza.
*
Nie przestaliśmy jeszcze przeżywać minionej wojny. Wspominamy ją
prywatnie, czcimy jej rocznice oficjalnie, studiujemy ją. Jest głównym
tematem naszej zbiorowej i prywatnej pamięci. Pozatem jeszcze łatamy
dziury po niej. Ta wojna wciąż jest jeszcze wśród nas, chociaż skończyła
się już więcej niż ćwierć wieku temu i chociaż od ćwierć wieku żyjemy w
najspokojniejszym miejscu świata. Tak! Nasza myśl jest pełna minionej
wojny, ale jest do gruntu pokojowa.
Podejrzewam, że staje się także zachowawcza, legitymistyczna, t. zn.
praktycznie obojętna a zainteresowana w zachowaniu spokoju za wszelką
cenę. Kiedy Arabscy terroryści porwali trzy samoloty i zatrzymali
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pięćdziesięciu paru zakładników, wykrzyknęliśmy z całym światem, że to
rzecz okropna. Pewnie. Potrafimy doskonale wczuć się w porwanych
pasażerów, bo sami latamy samolotami. Kiedy król Hussain zmasakrował
obóz uchodźców palestyńskich w Ammanie, zabijając niewiadomo, może
10, może 15 tysięcy ludzi, odwróciliśmy oczy, ponieważ już nie umiemy
wczuć się w sytuację bezbronnego tłumu koczowników. Wspomnienia
nasze zajęte są jeszcze zdarzeniami sprzed ćwierć wieku - naszą własną
niedolą po drogach wrześniowej ucieczki albo ewakuacji Warszawy.
Czujemy się więc w prawie odwrócić oczy od niedoli tak podobnej, z
której kiedyś wyszliśmy cało. Nas w tym spokojnym miejscu świata, już
bardziej dotyczy los pasażerów, niż los uchodźców.
Oczywiście mówię o myśli nieujawnionej, skrytej - głośno mówimy jak
należy ...
Nie jesteśmy ani bogaci, ani bardzo z życia zadowoleni, ale jesteśmy
szalenie bezpieczni. Dlatego wszyscy, którzy gdzieś biją się na śmierć i
życie, bez końca, wydają nam się trochę szaleńcami. Np. Irlandczycy. Na
nich i na fedainów, i na partyzantów gdzieś w pd. Ameryce czy w
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Indochinach patrzymy trochę tak jak w zachodniej Europie patrzono np. na
Konfederatów barskich. Europa oświecona musiała bardzo dziwić się tej
archaicznej wojnie, podniesionej przeciwko słusznej ustawie, jaką było
równouprawnienie dysydentów. Patrząc z daleka, można było Katarzynę
uznać za mądrą monarchinię próbującą wprowadzić trochę porządku w tej
oszalałej Polsce. Siedem lat pustoszyli kraj, intrygowali na postronnych
dworach, siali niezgodę wśród chrześcijańskich monarchów, wygrywając
ich antagonizmy. W końcu dopuścili się terroryzmu wstrząsającego na owe
czasy: porwali króla. Na zakładnika! Nie dziwiłoby mnie, gdyby Europa
oświecona, monarchiczna, szukająca stabilizacji po niedawnych wojnach,
domagało się jakiejś zbiorowej ekspedycji do Polski, i ustanowienia tutaj
strefy zdemilitaryzowanej pod międzynarodową kontrolą. Nic też
dziwnego, że konfederacja spodobała się Janowi Jakubowi Rousseau, który
Europie oświeconej kopał właśnie grób.
2/X.
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Czytam listy Brzozowskiego.
Z listu do Feldmanów (12.6.1905)
..." Wartość naszego czytania i pisania tkwi w tym, że jest czynem i o ile
jest czynem, tj. życiem, a nie w tym, że jest ucieczką od życia. Ta ostatnia
bowiem jest absolutną i bezwzględną niemożliwością. Życie jest to
twórczy, żywy stosunek. My całe odłogi istnienia mamy narzucane. Sztuka
jest ocaleniem - a dotąd póki ocaleniem jest - jest żywa, gdy zaczyna być
ucieczką - rozpoczyna się kłamstwo. Gdy mówię ocalenie - mówię
maximum czynu dającego się ziścić? (I/70).
Czyt. Kirkegaard.
List do Sel. Parlmutter (stycz. 1906): Brzozowski właściwie
zaprezentował wtedy stanowisko zbliżone do SDKPiL: każde
wyodrębnienie, (mowa o wyodrębnieniu polskiej rewolucji z
ogólnorosyjskiego ruchu) musi się to odbyć jedynie na zasadzie z punktu
widzenia rewolucji reakcyjnej."
A wyżej: "Rewolucyjnie sprawa niepodległości Polski może być
rozważana tylko w związku z rozwiązaniem rewolucyjnym problemów
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ogólnorosyjskich." Ciekawe jak B. zapatrywał się na sprawę zjednoczenia
zaborów - nie wszyscy Polacy mieszkali w granicach Ros. Cesarstwa.
Patrz na ten bezsensowny, marksistowski gwałt dokonany na Kancie
(list do S. Parlmutter, I 167/168), gdzie porządek natury z porządkiem idei
plącze się najbardziej, ustanawiając między nimi konieczne stosunki, w
rzeczywistości całkowicie dowolne: np. "siła fizyczna przeciwstawiona
przez ludzkość przyrodzie jest podstawą wszelkich ideałów." Najpierw nie
wiem co to jest podstawa ideałów? Sprawdzian? Czy przyczyna sprawcza?
I dlaczego tym sprawdzianem miała by być siła fizyczna - albo tą
przyczyną sprawczą? A dlatego - powiada Brzozowski - że przyroda, która
"ignoruje" ideały, uznaje tylko siłę. Skąd p. B. wie co przyroda ignoruje, co
uznaje - czy jest ona bytem myślącym i obdarzonym własną wolą? A może
tworem umysłu? Jako taki twór istotnie może ona uznawać wszelkie inne
twory umysłu - nie tylko więc dowolne idee, ale także ideę pracy, ideę siły
fizycznej, gdyż wszystko to odbywa się w sferze pojęć - w sferze
terminologii - jest słowną, a nie kosmiczną awanturą, której konsekwencje
są dość groźne - gdyby je dosłownie interpretować: "wszystko co wzmaga
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bezpośrednio tę siłę (tj. fizyczną) wzmaga władzę ideału nad światem - jest
postępem". Wszystko? Terror także? Cały gmach prawa moralności służy
do uporządkowania stosunków produkcji. "Gmach ten, jako narzędzie
społeczne, sam w szerokim sensie należy "do stosunków produkcji" - np.
prawo własności, albo prawo pracy - więc to jest tautologia. Kant mówił o
przyrodzie jako sprawdzianie myśli to znaczy, że myśl trzeba sprawdzić,
stosując ją próbnie, hipotetycznie jako prawo bytu naturalnego; B. ów
sprawdzian przerabia na władzę ("Chcesz poznać wartość swej zasady
moralnej - zbadaj - czy rozwija ona władzę człowieka nad przyrodą") czyli jakby z sylogizmu robił proch do pistoletu.
A te wnioski jako - ta metafizyka pracy ("Praca sprawia, że ideał staje
się faktem"), jest ciągłym mieszaniem różnych trybów wypowiedzi. Wszak
mówiąc, praca ma na myśli jej ideał - a nie wartość fizyczną, ani
ekonomiczną. Tworzy sobie byty dowolne, i dowolnie je przestawia potem
- poczem powiada: "idealizm jest błędem". Naturalnie!
Sroka (?): "List ten jest wyrazem najistotniejszego w rozwoju
filozoficznym Brzozowskiego przełomu".
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Przeczyt.: "Drogi i zadania nowoczesnej filozofii" - Kultura i życie.
Listy do S. Parlmutter i do Buberów różnią się ideologicznie: do
pierwszej bojowe, socjalistyczne, do drugich - uduchowione, religijne!
Nie, to co wyżej napisałem - to nieprawda.
*
Poczucie jednolitości - przynajmniej w zamierzeniu - poczucie
tworzenia światopoglądu, budowania całości myślowej - poczucia na
kształt obowiązku: Mam nieustanne wrażenie, że pozakładałem swoje
polany myślowe, a więc życiowe (podkr. moje - AK) dla mnie zbyt szeroko
i teraz, prędzej czy później zawali mi się wszystko na głowę, jak gmach
budowany na zbyt rozległym fundamencie (I 324).
3.X.
"Nie ma stanu bardziej pożałowania i właściwie lekceważenia godnego
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niż obecnie literacki w Polsce." (I. 105).
Zawsze tu obowiązywał taki Kossandryzm? Zawsze tu kariera Skargi
podobała się każdemu, kto tylko poczuł, że głos jego donośniej brzmi od
innych?
*
"Jeżeli tylko uznaje się jakikolwiek możliwy pożytek dla poznania,
które byłoby nicht soziel und nicht gewichtlich bedingt, już zawczasu
padamy ofiarą ideologicznego stosunku do świata" ... .
Naturalnie! Jakby marksizm nie był ideologicznym stosunkiem do
świata - marksizm z jego konceptami postępu, historii, świadomości - no, i
pracy ...
*
Dziwaczny to był człowiek - trochę natręt, trochę grafoman - patrz jego
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list do Kautsky'ego: nawiązuje z nim korespondencję, opowiada o
stosunkach Marksa z Engelsem, donosi przed nim na Labroslę i prosi o
pożyczenie książki ...
*
Dziecko: planuje napisanie historii filozofii, tylko dlatego, że już inne
przeczytał - i już ma jej "jedynie prawdziwą koncepcję" (s. 11).
O, coś a propos mojej kłótni z Przybylskim: "Naród niewolników nie
ma prawa czcić nikogo" (I 402).
Dlaczegóż to. Niezrozumiała myśl! Najpierw Polacy to nie niewolnicy,
ale jeńcy, tzn. wolni ludzie trzymani w niewoli, a po wtóre, cześć dla
równych sobie, tj. równie nieszczęśliwych jest swoistą zdolnością, którą
właśnie niewolnik całkiem zatraca, gdyż potrafi ją okazywać tylko swemu
panu, właścicielowi, ciemiężcy.
*
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"Zmienność szalona - właściwie po jednej książce o modernizmie
(Tyszella) nabiera przekonania, że katolicy-moderniści są pod wieloma
względami nowocześniejsi od nas - marksistów". (L. 173).
*
Zaświadczenia:
"Mogłem wraz z tryumfem Młodej Polski, polskiego modernizmu
zrobić karierę estetyczną, pisać nastroje i impresje". (480/I.)
Hm, jak ja w T.P.
*
Z listu do Szelitów w kilka dni po opublikowaniu listy szpiegów:
"Jestem w tej chwili tak silny, że niemal szczęśliwy" (J. 485/I).
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5.X.
Niedziela - dzień strawny.
Po awanturze z Rymkiewiczem ...
*
Andrzej Zieliński: Naród i narodowość w polskiej literaturze i
publikacjach lat 1815 - 1831. Wrocław - Warszawa - Kraków. 1969.
Do faktów "przebudzenia narodowego" Z. zalicza powstanie
"Pamiętnika Warszawskiego" - sprawdził ideologię. Historia literatury
Bentkowskiego - porównać ujęcie lit. narodowej u niego i u
Mochnackiego.
Doktryny konserwatywne doby pokongresowej:
Burke (?);
de Moistre;
Boweld (?);
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Fryd. v. Genter;
Adam Miller;
Karol Ludwik Heller; (Restauration des sciency de l'Etat).
Fryd. K. von Savigny;
Hegel.
Doktryny liberalne:
de Stäel;
Bentham (?);
B. Covatent;
Royer Collerat (?);
Sismondi (?);
Ruch niemiecki:
John;
Arudt - Gleist der Zeit;
Karol Foller - Zjazd w Wartburgu (1817);
Historia pojęcia naz.:
H. Kohn: the idea of Nationalism;
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P. Harry: Le Probleme des nationalitas;
Gustav le Bon: Les Lois psychologigny de l'evolution des peuples.
*
Definicja Encykl.: "naród, jest to znaczna ilość ludności, zamieszkałej
w pewnej połaci kraju zamkniętej w pewnych granicach i podwładnej
jednemu rządowi".
"Psychiczna teoria narodu":
Auerbach;
Hauser;
Zengwill;
Weber - zob. Snitko.
Teorię Mochnackiego nazwałbym "dynamiczną" - personalną (?).
Dziennik "Zjednoczenie" z 1831 podał zestawienie pojęć: człowiek
pojedynczy - człowiek - świat.
Czyt. Lelewela.
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Staszic: Przestrogi dla Polski;
T. S. Jezierski: "O naturze i przeznaczeniu urzędowań w społeczności".
"Naród ... ma dwa aspekty: fizyczny (byt realny) i idealny; Instytucje
mają uwyraźniać "naturalną indywidualność narodu" ... "Naród każdy musi
być reprezentantem ziemi, na której go osadziła Natura".
Rozdział słowiański Herdera.
Przeciw narodowości: listy indyjskie w Wiadomościach brukowych.
Wyjątki drukowała gazeta warszawska, nr. 87/1819.
Czyt. Brodzińskiego Listy o polskiej literaturze.
Zieliński: u Mochnackiego podkreśla też intelektualizm i
dialektyczność jego teorii narodu: proces uświadamiania swej odrębności.
Otto Vossler (Possler?): Der Nationalgedanke von Rousseau bis Renke.
(Munchen u. Berlin 1937).
Rousseau: Contrat social, Emile;
Burke (1728-1797);
Fichte;
Humboldt.;
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Handelsmann: Francja była ojczyzną Monteskiusza i Rousseau ... a została
Malby'ego ...;
Kant: Projekt wieczystego pokoju;
Herder: "indywidualność narodowa".
*
1) Teoria Mochnackiego - pojęcie narodu wyprowadza z poj. osobowości, i
rozwój jego pojmuje w kategoriach dialektyki duchowej (psychologicznej).
Por. z Szaniawskim "O naturze i przeznaczeniu urzędowości"
z Herdera poj. "indywidualności narodowej"
z Kanta (?) personalistyczna etyka
z Rousseau teorią osobowości;
2) przeciwstawia ją konserwatywnym, prawnym i moralistycznym (np.
szubrawcy) pojmowaniom narodu;
3) oraz historycznym, które wiodą ku nacjonalizmowi.
Por u Weilla'a porównanie "francuskiej" prawnej, teorii narodu (zbliż.
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do jednostkowej), oraz "niemieckiej mistycznej, ponadjednostkowej.
*) zob. "psychologiczna" teoria narodu u Snitki,
zob. dziennik Zjednoczenie.
*
O co poszło z przyjaciółmi. Ryś Przybylski zarzucił mi, że podlizuję się
polskiemu, obskuranckiemu katolicyzmowi pisząc w Tygodniku
Powszechnym. Broniłem się twierdząc, że teksty moje tam drukowane
staram się utrzymać w granicach laickich, a nawet próbuję relatywizować
przeżycia religijne, dobywając ich walor estetyczny lub poznawczy.
Odpowiedział mi, wspomagany przez Jarka, że sam fakt drukowania w TP
jest już podlizywaniem się polskiemu obskuranckiemu katolicyzmowi,
ponieważ takie to pismo jest. Odpowiedziałem, że piszę tam, gdzie mnie
zaproszono, i że to miejsce uważam za najczystsze, najprzyzwoitsze w
Polsce. Odpowiedzieli, że to zupełnie wszystko jedno gdzie się drukuje,
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ponieważ wszystko jest jednako plugawe: Turowicz wziął order razem z
Piaseckim, drukuje polityczne tematy, niczym nie różni się od Paxu.
Dodali, że sami są też, naturalnie, kolaborantami, że sami nie mają już
twarzy; niechże mnie się jednak nie zdaje, że ja twarz zachowałem.
Rozróżniać "poczciwych" od "niepoczciwych" jest to przyjąć rosyjski,
"kacapski" sposób myślenia; kacapi bowiem w swojej mistycznej głupocie
sądzą, że w ustroju, który stworzyli, można w ogóle zachować twarz. Nie
można - i dlatego najlepiej z dala od polityki i ideologii, od pozorów, od
cieni ideologii i polityki bo wszystko to zgniłe, śmierdzi, truje.
Myślę, że nie byłoby tej dyskusji - i wielu innych tego typu - gdybyśmy
wszyscy jasno określili nasze ideowe pozycje. Człowiekowi, który nie
mówi wyraźnie w co wierzy, wmówić można wszelkie motywy
postępowania; cień każdego z nich jest przecież obecny, dostrzegalny w
każdym ludzkim uczynku. Czyny ludzkie są wieloznaczne - zawsze obok
motywów szlachetnych występują nikczemne. Nie ma tak
bezinteresownego człowieka, który by nie był choć trochę interesowny, ani
tak odważnego, który nie byłby tchórzem podszyty, ani tak skromnego,
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który by nie był odrobinę próżny. Idea, której człowiek służy, wnosi
porządek w owe zespoły motywów, stanowiąc ich puenty wyraźne ujmując
je, strojąc. Gdy jej braknie motywy znarowią się i szczepią, a postronni
ludzie widzą te spośród nich, które akurat chcą widzieć. W dziedzinie
światopoglądu najokropniejsze panuje zakłamanie. Ponieważ wszystkie
wydają się nadszarpnięte w swej jedności, podejrzane jakby podważone,
wstyd do któregoś z nich przyznać się bez żadnych zastrzeżeń. Być może
sama zasada wyznawania światopoglądu została naruszona ogromną w tej
dziedzinie wolnością. Wymagania ideologiczne są niskie, a instytucje
prześcigają się w liberalizowaniu swych wewnętrznych dyscyplin i zdają
się dobrocią przekupywać wyznawców, byle tylko nie odchodzili. Partia i
kościół czynią to samo; proszą się przynależność nie wymagając wiele.
Toteż cała dziedzina ideologii osłoniona jest dzisiaj eufemizmami - Pan
jest katolikiem? - Jestem wierzący. T. zn. niezupełnie katolikiem - mam
zastrzeżenia. Pan jest wierzący? - Jestem katolikiem. T. zn. nie wiem czy
wierzę, ale praktykuję. - Pan jest komunistą? - Jestem partyjny. T. zn. - etc.
Być może polega to na uświadomieniu sobie przez człowieka
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wielorakości więzów łączących go ze społecznością. Człowiek jest
obdarzony dziś przez naukę świadomością różnych swoich funkcji; czuje
się jednostką psychologiczną, czuje się jednostką socjologiczną, czuje się
jednostką kulturową. Rozpatruje siebie pod wieloma aspektami i wielorako
też reaguje. Tak np. straciło jedność swoją zachowanie religijne. Co innego
jest religia - więź kulturowa, co innego wyznanie - więź systemowa, co
innego wreszcie wiara, która należy do sfery intymnej, osobistej - do życia
intelektualnego. Niepokój myślowy człowieka zagadniętego o
przynależność, polega na tym, że nie potrafi on bez wahania udzielić
jednoznacznej odpowiedzi. Jest pan katolikiem? W jakim sensie?
Kulturowo? Tak przywiązany jestem do tradycji, etc. Socjologicznie? Co to
znaczy? Nie odczuwam żadnych związków z parafią, nie latam na procesje.
A wiara? A, to zupełnie inna sprawa.
Myślę, że taką rozmowę można przeprowadzić na temat każdej
przynależności. Dlatego tak słaba jest pozycja człowieka próbującego się
określić. Każdy właściwie każdy kto określić się nie próbuje, może mu
zarzucić niskie pobudki, skoro on sam, nie jest w stanie wysunąć na czoło
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pobudki najwyższej: ja w to, co robię - po prostu wierzę!
D.c. Brzozowskiego.
Por. z tym, co wyżej napisałem list Brzozowskiego do Klingera;
Brzozowski pisze, że koniec końców nie dziwi się oskarżeniom, ponieważ
nie był do końca szczery w stosunkach z tymi ludźmi: "nie wszystko
czyniłem by wypowiedzieć zawsze całą prawdę." Stworzył sobie rezerwy
myślowe; to zrozumieli jego partnerzy i w próżni, jaka między ich wiarą, a
jego półwiarą powstała, zrodziło się podejrzenie. (565/I).
*
"W Polsce nie chcę nawet leżeć po śmierci". (606)
*
... Każda myśl, każdy system myśli w nas, o ile chce być czymś
naprawdę poważnym musi ... w sobie pierwiastki odporności nazewnątrz,
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tj. musi mieć w sobie element miecza". (660/I).
(Do K. Irzykowskiego, l. 211)
Kluczowy list do Szelitów nr 230, z IX. 1908.
*
6/X.
Ideę narodu, która od końca XVIII wieku (patrz kiedy została użyta)
jest w powszechnym, filozoficznym, politycznym i potocznym użyciu,
powinno się, jak sądzę rozpatrywać w trzech perspektywach: w
perspektywie jej skutków politycznych, w perspektywie kulturalnych
wartości, jakie ze sobą wnosi oraz w perspektywie osobowej, tj. w jakiej
mierze bogaci człowieka i sprzyja jego rozwojowi.
Idea narodu w ciągu stu lat przekształciła obraz Europy; dzisiaj
przekształca dalsze kontynenty: wśród wstrząsów, w strumieniach krwi,
jawią się narody Afryki i Ameryki Łacińskiej tak jak zjawiły się w Europie.
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W jakiej mierze idea narodu taka jaka się zjawiła, łączyła już w sobie
zarodki przyszłych gróźb; skąd przyszła do nas zmora nacjonalizmu.
Boyd C. Szefer: Nationalizm.
Harcourt Brace World Inc. New York.
Założenia: "Nacjonalizm stał się najważniejszą rzeczą w świecie ... nie
tylko dla Europejczyków, ale dla Amerykanów, Azjatów i Afrykańczyków;
w końcu dla prawie wszystkich współczesnych ludzi. ... Nacjonalizm
przenika nie tylko życie polityczne, ale życie we wszystkich dziedzinach i
ludzie doszli do tego, że pracuję, produkują, żyją nie tylko dla siebie, ale
dla narodu; ich prawda i ich bogowie stali się narodowi?"
(ze wstępu).
Huxley i Haddon:
"Naród jest to społeczeństwo zjednoczone, przez błędne przekonanie co
do swych początków, co do pochodzenia oraz wspólną niechęć do
sąsiadów."
Szefer: "Nacjonalizm jest tym, co z niego zrobili nacjonaliści; to nie
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koncept jasny i stały ale zmienna kombinacja różnych wierzeń i
uwarunkowań"
Nie ma definicji nacjonalizmu - tak jak nie ma definicji narodu dającej
się upowszechnić, ponieważ każdy naród ukształtował się w swoisty
sposób (można co najwyżej wynajdywać podobieństwa w ich historii, gdy
zbliżone są do siebie geograficznie lub podobnym poddane próbom) i
każdy nacjonalizm ma swe własne źródła. ... Nie można mówić o
nacjonaliźmie przed XVIII wiekiem, jakkolwiek zjawiały się już jego
elementy - np. w patriotyźmie greckim, lub w zbiorowych uniesieniach
późnego średniowiecza. Można wyróżnić "warunki" występowania
nacjonalizmu (terytorium, wspólne cechy kulturowe, wspólne instytucje
społeczne, religijne, rząd niezależny lub dążenie do niego, wiara we
wspólną historię, miłość dla ziomków, oddanie owej istocie nazywanej
narodem, dawna historyczna pogarda lub nienawiść dla tych, którzy
stanowią zagrożenie bytu narodowego nadzieja w przyszłość wspaniałą, w
przyszłą potęgę i dominację. ...
Nb. trudno byłoby którąkolwiek z tych cech przypisać np. dzisiejszym
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Polakom; powiedziałbym, że wszystkie owe cechy nacjonalistyczne
objawiają się dziś w sposób negatywny.
Naród - państwo powstało na miarę rynku kapitalistycznego.
Mity:
Naród jako dzieło Boga, Natury, sił mistycznych:
1) Herder, Fichte;
2) Rousseau;
3) Hegel.
Kant.
Program T-wa Republikanów.
Ralph Linton (antropolog):
"Czysta może być tylko rasa złożona z kobiet zbyt brzydkich na to, aby
przyciągnąć mężczyzn innego plemienia i mężczyzn za tchórzliwych na
gwałcenie cudzych żon".
Krytyka "ekonomicznej" teorii narodu".
Konkluzja: "Narody są produktami wszystkich sił historycznych,
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politycznych, społecznych i ekonomicznych - krótko mówiąc, są jednym z
produktów współczesnej kultury ludzkiej jako całości". (43).
Schleiermacher twierdził, że człowiek, poprzez naród tylko może dać
się poznać (zrozumieć), poprzez naród tylko może pracować z całą swoją
energią i służyć Dobru.
Paul Valery: Regard sur le monde actuel: wiara w historię narodową
obraca ludy w somnambulików, w pijaków; dostarcza im fałszywych
wspomnień, otwiera stare rany i nigdy nie zostawia w spokoju; broniąc,
sławy, albo prześladowań, doprowadza ich do bezświadomości zbiorowej,
czyni z nich zgorzknialców, wyrabia w nich próżność, i w ogóle sprawia to,
że stają się nie do zniesienia.
Shefer: "Narody, sentymenty narodowe i nacjonalizm, nie zawdzięczają
swego istnienia, ani nieuniknionym i nieubłaganym prawom historycznym,
ani fenomenom metafizycznym, ale nowożytnej cywilizacji rozpatrywanej
jako całość i historycznej części wydarzeń oraz idei, jakie wydarzenia owe
stworzyły w ramach tej cywilizacji."
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W jakiej mierze pojęcie narodu wzbogaciło kulturę w nowe wartości?
Tu miejsce na Lit. pol. w XIX. Nonsensy narodowej historii literatury.
A w jakiej mierze wzbogaciło człowieka? M. teoria "uznania". i
"wybijania się na niepodległość". Zawarta jest w tej narodowej teorii,
pierwsza wizja człowieka - osoby indywidualności.
*
Byt myślowy - byt realny. Nie musi mieć swojej genezy, ani historii,
ani przyszłości; wystarczy o nim powiedzieć, że jest, i wskazać jego
funkcję. Np. naród. Nie istnieje, jako byt historyczny; jest fikcją
historyczną; przeto jako fikcja istnieje, i zachowuje się jak inna fikcja:
zjawia się i niknie bez dalszych konsekwencji.
Nie jest lecz bywa; bywa, gdy jest wywołany, gdy zostaje stworzony.
Por. mojego grenadiera: tworzy ów naród z chłopów tańczących w
karczmie, gdyż mu tego potrzeba.
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*
Do Brzozowskiego i światopoglądu:
"... Ten świat jest czymś stanowczym, określonym... tu nie ma miejsca
na dowolność". (do Buberów, l.327).
List 329 - do Buberów.
List A 352 do S. Parlmutter. (XI. 909):
"... obojętność religijna jest dla mnie formą innej tylko obojętności,
rozpojedyńczenia dusz ludzkich, wzajemnej, głuchoniemej złości". (II
256).
7/X.
"Wychowawczy" list do E. Szelita (l.376).
Herder: Myśli o filozofii dziejów.
Wyd. 1784-1791. Rozdział o Słowianach tłumaczył Kaz. Brodziński i publ.
w listach o Polskiej literaturze.
1586

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Kant - bez Kanta w ogóle nic nie ugryzę.
Krytyka czystego rozumu.
8/X.
List do Klingera z pon. 1911 (l. 481).
*
Do Szelitów: "U nas ... ani jeden poeta, powieściopisarz nie daje
demonicznie przenikliwej historii narodu" (II 537).
Do Buberów (l. 488): o ja szerszym i ja biologicznym.
Czy to ja szersze nie jest po prostu świadomością?
Czy jest to to samo odróżnienie co u Junga?
Światopoglądy nasze wyrastają z tego, co czynimy z świątynią naszego
istnienia, z powszedniością naszą (595 - do Klingera).
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*
Skończyłem czytać listy Brzozowskiego.
Co mnie w nich zadziwia, co pociąga do tej postaci; myśl
Brzozowskiego jest mi w gruncie rzeczy nieznana - parę ogólników z
drugiej ręki potrafiłbym może, na jej temat wydukać - lecz postać, los,
temperament pociągały mnie zawsze. Być może widzę w nim to, czego
sam nie mam: namiętność myślenia, ciekawość poznawczą, tragiczne
poczucie misji. Wszystko co czynił i pisał Brzozowski, spełnia mój ideał
pisarstwa, ten zaś pojmuję wedle tych miar najwyższych, które
wychowanie religijne nauczyło mnie stosować do wszystkich spraw życia.
Wiadomość o nagrodzie Nobla dla Sołżenicyna.
9/X.
Do Kallenbecha:
La vie de Pierre Teillerd de Chardin per Robert Speaight Aux Ed. du
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Seuil.
Arthur O. Lovejoy (Journal of the History of Ideas.). The Great Chain
of being (Harvard 1926).
Szacki: "Z ideą "ojczyzny" mamy do czynienia wówczas, gdy na
pierwszy plan wysuwany jest moralno-polityczny ideał zjednoczenia ludzi"
... Problematyka narodu - rozważana pod tym kątem -jest zasadniczo
tożsama we wszystkich krajach i mieści się w systemie historiozoficznej
obejmującej dzieje całego "rodu ludzkiego" ... z ideą "narodu" mamy do
czynienia wówczas, gdy naród rozumiany jest przede wszystkim jako
wspólnota historycznie dana - coś, co należy raczej zredukować czy
wzmocnić aniżeli stworzyć" (11/12)
*
Ponieważ romantyczna idea narodu, miała tak bardzo
"rewindykacyjny" i "rekonstrukcyjny" charakter (p. Mochnacki, Lelewel,
p. Szacki 24) proponowałbym za punkt wyjścia przyjąć Rousseau. Uwagi o
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rządzie polskim, bo książka ta stanowiła jak sądzę na długo lekcję
patriotyzmu dla ideologów polskich.
Ale konsekwencje Prousta - egzystencjalna trucizna, która w nim się
kryła? Owa teoria "wybicia się" osobowości? Jak wyzwalając naród,
wyzwalał osobę - jak odkrywając historię odkrywał też biografię.
P. teorię rozwoju osoby u Mochnackiego, dalej nacisk jak i w Powstaniu
Narodu polskiego, kładzie na rolę osobistej ambicji w wydarzeniach i
wreszcie przywiązanie do idei silnego, czystego człowieka (Szacki 25,26).
Zacznij-że od znanych, wciąż powtarzanych cytatów z Mochnackiego o
"jedynym romansie" i porównaj je ze zdaniem Rousseau'a na str. 202.
Powiedz następnie, że Rousseau w ogóle jest twórcą "romantycznego"
patriotyzmu i że on Polakom dokładnie przepisał zachowanie na następne
dwa stulecia. Co najgorsze w ich doktrynach politycznych, w ich
obyczajach i postawach u Rousseau'a się zawiera, od niego potem
powielane kolejno przez Staszica, Niemcewicza, Mickiewicza, Lelewela,
pewnie aż do mądrych pozytywistów, którzy się trochę, z tego czadu
ocknęli.
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Mochnacki różni się chyba od tych obłąkańców przez to, że stara się w
kategoriach racjonalnych wypowiedzieć to samo, co tamci wypowiadali
romantycznym językiem, i przez to, że inaczej wyobraził sobie stosunki na
linii ja - naród.
10/X.
Wczoraj Norwid w Narodowym.
Format myśli. Walka o format myśli. Praca nad formatem (rozmiarem)
myśli, nad ich dalekością, nad ich pędem, praca nad myślą, jest pracą nad
istnieniem; Kościół ją odwrócił sfałszował, kierując na pracę nad cnotą - co
równa się zdziecinnieniu. Sokrates uczył dobra przez myśl, i Chrystus jest
uczącym mądrości (dobrej mądrości); Kościół (zwłaszcza ten Kościół
"dobrych pasterzy" z XIX wieku) nauczał nas porządeczku: ofiarki, cnotki.
... Droga do Boga jest drogą refleksji, myślenia ostatecznego - Kościół
będzie albo szkołą powszechnej metafizyki, albo ulegnie totalnemu
państwu, które ma lepsze metody nauczania i bardziej atrakcyjne metody
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przedstawiania cnotek; zresztą te państwowe cnotki są też bardziej życiowe
od Kościoła, którego największym zmartwieniem było życie płciowe.
Format myśli. Format mojej myśli - tej, co jest, czy tej co być powinna.
Myśl jest powinnością - sprostać swemu mózgowi - sprostać duchowo swej
biologicznej, swej technicznej, swej realnej sile.
*
Umarł Przyboś w czasie posiedzenia zjazdu tłumaczy, któremu
przewodniczył. Było to podczas recytacji wierszy polskich tłumaczonych. Przyboś poczuł się zdaje się zdenerwowany tym, że nikt jego wiersza nie
czyta, ale Różewicza, Dobrowolskiego, Bóg wie kogo. Gdy na koniec
posłyszał, jak Anna Pozner zapowiada wiersz Jastruna, pochylił się
gwałtownie nad stołem, prezydialnym, spytał "czyj wiersz?". Ta
odpowiedziała - "Mieciślewa Jastrrruna" ... i Przyboś nagle zapadł się w
fotel nieżywy. Jarosław, który obok niego siedział, nawet tego nie
zauważył i patrzył na salę zdziwiony nagłym rozruchem, jaki się wszczął
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wśród obecnych.
Mnie to wszystko opowiadała Alicja Sternowa, skończywszy opowieść
cofnęła się nagle jakby przestraszona tym, co opowiedziała i wlepiwszy we
mnie swoje okrągłe, ptasie oczka, wysepleniła: - Myślałam, że się już
nigdy nie zdziwię, a zdziwiłam się.
Przybosia potem próbowano reanimować w szatni, na oczach całego
tłumu, ale napróżno.
Wczoraj wieczorem umarł Adam Rapacki. Rodzina w gazecie prosi o
nieskładanie kondolencji; chodzi pewnie albo o uniknięcie
demonstracyjnych listów - albo też o uniknięcie kondolencji rządowych.
Tyle razy przechodząc pod jego domem, zastanawiałem się, które są
okna jego gabinetu. Dziś je poznałem: były zasłonięte jakby czarną chustą.
*
Myślowo sprostać swemu biologicznemu istnieniu - wypełnić siebie.
Tak się pracuje na rzecz świata w jego boskiej logice - tak się wypełnia
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"plany boże" - czyli stwarza się boskość ludzką.
Boga nie ma - Bóg będzie dopiero. Jest w naszych rękach. Jest do
stworzenia.
13/X.
Gdybym dzisiaj umarł ... proszę pamiętać: byłem pełen dobrej woli,
niestety zabrakło mi energii do pokonywania trudności. Napotkałem na nie
w dzieciństwie i we wczesnej młodości; później nie umiałem bez nich żyć,
więc sobie je sam stwarzałem. Uczucie bezsilności stało się nałogiem; co
dzień zaczynałem życie od nowa, rozmyślając nad sposobem, w jaki raz na
zawsze, generalnie, usunę wszystkie przeszkody nie pozwalające żyć mi
zgodnie z moim przeznaczeniem. Dziś wiem, że sposobu takiego nie ma,
bo przeszkoda taka raz utworzona, pozostaje na całe życie, staje się częścią
losu, swoistą formą duchowego pejzażu. Sztuką jest życie wśród nich, i
unikanie nowych.
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*) p. Brzozowski: Światopoglądy nasze wyrastają z powszedniości naszej
...
Dziś to rozumiem "dzisiaj gdy umieram".
Te ostatnie słowa są tylko cytatem z mojej znakomitej, niewydanej
książeczki, pt. "Śpiący Król"; ostatnią wolą moją jest, aby jej tytuł brzmiał
inaczej. Jak? jeszcze nie wiem - chciałbym tylko, aby w tytule był
"grenadier".
*
Nagromadziło mi się ostatnio w głowie kilka pomysłów.
1. Psychiatra, jako opowiadający;
2. Opowieść o człowieku, który choroby (cudzej) i nieszczęścia czepił się,
jak zbawienia - mój ojciec, ja, Zbyszek Bieńkowski;
3. Opowieści o mojej matce - o tym jak ją w różnych czasach różnie
leczono, jak wraz z koncepcją jej duszy zmieniały się czasy - wszystko;
1595

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

4. Ja i mój ojciec, którego wymyśliłem jak geniusza.
5. Srebrne wesele. Dobry temat obyczajowy. Rodzice, którzy obchodzą
srebrne wesele, Rekonstruując swe dawne przeżycia i dawne uczucia
wobec dzieci, dorosłych już, którzy na ich historię miłosną patrzą przez
pryzmat własnych klęsk.
Rodzice;
dwaj synowie;
synowa;
osoba (trzecia) - postronna.
Dobry temat na sztukę.
Ale konfliktu brak. Konfliktu nie ma. Tak, zupełnie nie ma konfliktu.
Konflikt - głupie słowo. Niespodzianka. Coś, co uderza z zewnątrz,
nieoczekiwanie, psuje szyki, niewiadomo co zrobić. Szalone wesele dobrze. Wiadome podsumowanie, bilans, uroczyste nastrojenie. Dzieci por. 2 synowie - jeden wybaczający, lub obojętny, drugi agresywny,
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oskarżycielski. Jeden żonaty, szczęśliwy; drugi już rozwiedziony, samotny.
Osobliwe napięcie, które wokół niego się robi? Mają go niby za
wyrzutka, za niudałego - ale naprawdę on tylko ich interesuje. Oni są
skończeni, zamknięci, wpisani; on zaś jest wolny, wyzywający, denerwuje
ich. Cała ceremonia polega na drażnieniu go.
Nie, on nie jest rozwiedziony; jest po prostu samotny. Nie chce się
żenić, protestuje. Drażnią go na wszelkie sposoby ...
E, głupstwa. Przekreślam to. Małżeństwo dziś w ogóle nie jest tematem
- nic nie skupia, nic nie ujawnia.
Co jest tym skupiskiem konfliktów? Kariera. Historia ambitnego i
dumnego człowieka.
Redakcja.
Tłum dziennikarzy przyjmuje wspaniałego sportowca.
Na boku człowiek, który próbuje wyrwać jakiś papier. ...
*
1597

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Mochnacki dalej.
*
Temat najbliższy wydaje mi się dzisiaj leżeć w tej historii dobrowolnej,
upartego wiązania się z nieszczęściem - w historii dobrowolnego
oddawania się pod terror. ...
*
Szacki: "... Granica między Oświeceniem a romantyzmem przebiega
między ideą "ojczyzny", a ideą "narodu". O romantyzmie nie możemy
mówić tak długo, jak długo punkt widzenia ideału góruje nad punktem
widzenia tradycji, a historia powszechna nad historią narodową. Dopiero
wówczas, gdy oba kluczowe zagadnienia i "postęp powszechny ludów" i
narodowa indywidualność - zostają pogodzone ze sobą, możemy
powiedzieć, że idea "narodu" zastąpiła ideę "ojczyzny". (114/115).
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Naród:
Definicje - definicja jest niemożliwa, bo naród - jak pisze słusznie
Shefer - w każdej swojej manifestacji historycznej, politycznej jest czymś
innym. Toteż nie definicji narodu szukam u Mochnackiego, na nic mi ona.
Szukam źródeł owej namiętności, która tym pisarzem rzucała, gdy ten
ryzykował życiem w politycznych grach, gdy później pisał swoją historię;
nakaz tej namiętności, która całe jego życie tak zniszczyła i tak
skonstruowała.
Miłość ojczyzny? Ostatecznie to frazes.
W całej jego historii powstania widać przede wszystkim przekonanie,
że powstanie było do wygrania!
Dlaczego? Łatwo na to odpowiedzieć z Powstaniem w ręce, i nieważne
czy to prawda! Powstanie mogło wygrać, bo ... .
Świadomość tej wygranej - tak bliskiej, a tak straconej trzymała chyba
Mochnackiego. Naród zatem był dla niego swoistą szansą, marzeniem
planem, stawką - jak gorączka ambicji.
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W eseju o literaturze, powiada, jak naród się rodzi. Zwraca tu uwagę
analogia, a raczej związek ewolucyjny między narodem a osobą ludzką,
naród jest osobowością w skali historii. Dla Mochnackiego zatem
realizacja narodu była realizacją życia. Zarzut jaki podchorążym postawił
iż rozpoczynając powstanie nie sięgali po władzę, był nie tylko taktyczny,
ale także etyczny. Dla M. historia narodu ma o tyle sens, o ile bezpośrednio
wiąże się z indywidualnym losem, naród jest polem realizowania się
jednostkowych losów.
Źródłem namiętności M. jest poczucie gry historycznej; bliskość
wielkiej wygranej; naród. Nie co innego. M. to swoje powstanie gra bez
końca, jak gracz, który przegrał już wszystko, ale wciąż wierzy, że w
jednej chwili może mu się passa zła odwrócić, i on wszystko odzyszcze.
W związku z tym - jakże ruchome - jest M.-ckiego pojęcie narodu.
Jest to dla niego - po pierwsze - proces myślowy; naród jest to stan
"uznania się w jestestwie swoim" - stan wyrażający się bądź to w
literaturze, bądź to w czynie zbrojnym!
Jest to po drugie pewien proces dziejowy; naród to nie grupa skupiona
1600

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

na określonym terytorium, ale raczej swoista misja, swoista koncentracja
idei, i jako idea - nieśmiertelna i niezniszczalna.
13/X.
Wczoraj nie umarłem. Gdybym umarł dzisiaj, proszę pamiętać, że
miałem się za człowieka obdarzonego wybitnymi zdolnościami do życia np. do przyjaźni, miłości, urządzania domu, organizowania państwa,
budowy miast, trenowania sportowców i musztrowania wojsk, do
dyrygowania orkiestrami i chórami, do jazdy konnej, do męczeńskiej
śmierci, do wielu jeszcze innych rzeczy - natomiast myślenie, pisanie,
czytanie miałem za rzecz nieswoją, wymuszoną na mnie, pozostałą mi,
przypadłą przypadkiem, nieistotną, która męczyła mnie i nudziła
niewypowiedzianie. Z tej męki i nudy dziś umarłem.
*
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Mochnacki.
Aby uwolnić się od tego, aby uwolnić się od tego od Maurycego
Mochnackiego muszę wszystko powiedzieć.
*) Muszę w końcu wymienić stalówkę, bo to antyk jest, czym piszę.
Siedem lat temu przyszło mi do głowy napisać "książkę o
Mochnackim". Postanawiając to i podpisując umowę z jednym z
wydawnictw miałem o tym pisarzu bardzo blade pojęcie. Wiedziałem, że
był krytykiem, politykiem i żołnierzem. Świetny więc dla mnie temat. Sam
byłem wtedy krytykiem, polityka zadziwiała mnie i dotąd zadziwia - drażni
i pociąga jak sztuka, dla której brak zmysłu. Historia, której chciałem się
dawniej zupełnie poświęcić, pociągała mnie i pociąga, i zdaje mi się jakąś
powagą poniechaną na rzecz zabawy, tj. literatury. Z całej historii Polski
prawdziwą żywię miłość do Powstania Listopadowego - może dlatego, że
urodziłem się dokładnie, co do godziny, w jego rocznicę, i że uroczyste
jego obchody łączyły mi się w pamięci z własną uroczystością urodzin i
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imienin.
Sięgnąłem więc po pisma Mochnackiego; w 1957 roku wyszedł ich
wybór pod redakcją Jerzego Szackiego. Ba. - czytam podkreślone wtedy
zdania: "Człowiek historyczny jest synem czasu, utworem machiny
społecznej; wieki i pokolenia powtarzają jego obraz. Człowiek rozumujący
w sferze uczuć i impresji jest oddzielną do siebie tylko podobną, w każdej
chwili czasu na każdym punkcie przestrzeni usposobioną istotą. ("O duchu
i źródłach poezji w Polszcze." *) Antynomia duch - historia - zapisałem na
marginesie - człowiek duchowy - człowiek historyczny. Myśl w samej
rzeczy dziwna; bliska w jakiś sposób, choćby przez to, że przeciwna
humanistycznemu frazesowi czyniącemu z człowieka pojmowanego jako
struktura - wartość. Więc owszem myśl bliska przez to, że stałą rzecz
zmienia w ruchomą, zamkniętą w otwartą, pewną w niepewną, jednolitą w
wieloraką, lecz zarazem zniechęca trochę: jak bowiem rozumieć
odnoszenie się wzajemne - czy są w konflikcie, czy jeden z drugiego się
wyłania, czy są stadiami rozwoju, czy owa "historyczność, i "osobowość"
są dyrektywami rozwoju? W dodatku styl dość ciemny, zdania
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powykręcane - polszczyzna XIX wieku już tak jasna w poezji - ząbkowała
dopiero w wyrażaniu myśli abstrakcyjnych, i jest trudno czytelna.
"Rozumowaniu teorii i krytyce większa część narodów Europy winna jest
lepszy kierunek, wydatniej odcieniowany charakter, a poniekąd i słowo(?)
nowożytnej literatury - podkreśliłem parę wierszy dalej z zapału i
zanotowałem z uznaniem, ku teorii kultury.
I dalej: "Sąsiedzkie narody przez rozumowania doszły do natchnień;
metafizyczne pomysły odkryły im źródło odwiecznych prawd w poezji i w
sztuce". Brawo - piszę: "Filozofia drogą do nowej poezji; metafizyka nową
formą mistyki, tj. wtajemniczona w istotę rzeczy. Dla M. metafizyka jest
nauką (nie wiedziałem jeszcze wtedy, że M. był pod wpływem J.K.
Szaniawskiego, "Kanta polskiego", i że sam Kanta z zapałem czytywał, że
jeden z jego kolegów, któremu na policji pokazano obciążające go zeznania
M., powiedział, że ten zwariował gdyż on Kanta czytał w zbyt młodym
wieku ...). Piękna w każdym razie pochwała filozofii, wypowiedziana tym
językiem, która z trudem zdaje się brnąć w obcą dziedzinę, jakby gołymi
rękami rozdzierał chaszcze, język - niemowa filozoficzny, szukający
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dopiero terminów na każdą rzecz najprostszą. M. wskazuje na przykład
Niemców, z którego uczyć się powinniśmy, że wstrząśnienia w świecie
literackim bynajmniej nie są szkodliwe", i taką daje syntezę "niemieckiej"
literatury i filozofii: " Wstręt do niebezpiecznych i nikczemnych teorii
zasadzających budowę moralną na korzyści osobistej, platonizm w filozofii
życia, idealizm w metafizyce, żywioł romantyczny w poezji i w literaturze,
w ogóle zaś olbrzymi postęp we wszystkich prawie częściach nauk i
umiejętności ... " Tu osłabłem. Piękna jest ta "budowa moralna" ...
zasadzona, owszem, i piękne jest to, że ów język M. jest jak stare złoto,
które raz ukazuje swe strony poczerniałe spatynowane, a raz bije łunę
blasku najświeższego, młodego ... Tak, ale myśl mnie nie obchodzi.
Czytam to z uśmiechem wewnętrznym, z podziwem, że Polak już wtedy
tak umiał pisać, podziwiam język, a więc jakbym sam sobie się dziwił to
zn. części mojej własnej kultury osobistej, jest to więc podziw całkiem
narcystyczny, bezpłodny zatem. Myśl Mochnackiego mnie nie obchodzi,
tak jak mnie nie obchodzi myśl Brodzińskiego o charakterze polskiej
poezji, albo historiozofia Staszica. To myśli chwilowe, przynależne
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zupełnie do historii literatury, do historii filozofii, myśli tylko
charakterystyczne nie stanowiące dla mnie na dzisiaj żadnej nauki ...
a nade wszystko myśli, które podejrzewam o nieoryginalność - tak są
bezososbiste. Nie widać pracy nad ich tworzeniem, nie widać jak się one
tworzą, jak do nich autor dochodzi. Miał ledwie dwadzieścia lat, kiedy
pisał ten artykuł i następnie - w 27 roku życia napisał swą krytyczną
summę: O literaturze polskiej w wieku XIX.
*
Powstanie narodu polskiego.
Od rozbiorów Polacy doznali tylko klęsk. Dlaczego nie przestali być
narodem. Odpowiada natychmiast, dlatego, że Polacy mają zdolność
podnoszenia się z upadku, odżywania, a jest to zdolność, która nasz naród
od innych różni. U nas tylko wykształciło się i upowszechniło, nieznane
innym ludom, życie po śmierci politycznej." Ta siła była jednakże źle
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kierowana - tylko dlatego, Polacy wolności swojej nie odzyskali. I tak:
dzięki swej "zdolności wrodzonej" do życia po śmierci nie zginęli, lecz z
winy przywódców - tkwią w stanie "gorszym niżeli zupełne zniszczenie".
Dlaczego Polacy nie odzyskali niepodległości? Ponieważ nie udały się
dotychczasowe powstania, które sam M. krytykuje generalnie za
niedołężne kierownictwo, za nieumiejętność wykorzystania zapału
powszechnego, oraz za nieoglądanie się na doświadczenia poprzedników "stąd też w każdem powstaniu jednakie prawie błędy wojskowe i
polityczne - wreszcie za przygasanie zapału. Nie należy stąd jednak
wnosić, że Polakom nie uda się wolności odzyskać; byłoby to niezgodne z
prawem dziejowym rządzącym życiem narodów - przeciwne "zrządzeniom
tego niewiadomego, niezbadanego losu, który nas dotąd, po utracie tego
wszystkiego na czem zależy byt innych narodów, utrzymuje w rodzinnej
całości i wiąże w pewną jedność ...". Uważajmy: jest prawo dziejowe,
wyższe ponad koniunktury, niezłomne, niezależne od ludzkich decyzji i
zdolności - "wyższy porządek" - lecz to prawo za przedmiot ma
szczególnie naród polski, ten porządek to przewiduje, by naród polski
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przetrwał - ale dlaczego? Byt Polski śród takich okoliczności, życie narodu
polskiego od rozbiorów, do tego momentu jest to największa zagadka
nowoczesnych dziejów, jest to jak mnie się zdaje, jedyny "cud w
dzisiejszych czasach ..." Aberracja patriotyzmu? Chwyt publicystyczny?
Egzaltacja romantyczna? Rzeczywiste przekonanie filozoficzne - niepojęte
już dziś dla nas połączenia myślenia filozoficznego, które jest ogólne, z
partykularnym jego zastosowaniem. Rzecz w każdym razie nie odosobniona w ówczesnym piśmiennictwie polskim, i nie zasługiwałaby na
szczególną uwagę, gdyby nie to, że cały dalszy wywód zmierza do tego, by
to apodyktyczne stwierdzenie udowodnić politycznie. Za tem mniemaniem
przemawia ta niezaprzeczona prawda: że jedynie tylko wskrzeszenie całej
Polski zmienić zdoła teraźniejszy polityczny, naturze przeciwny, z dobrem
ludzkości niezgodny kształt Europy, a zatem ledwo nie całego świata".
*
W związku z M. - kilka mitów: o żywotności krytyki literackiej: jest
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żadna! - i dlatego trzeba wciąż ją pisać na nowo.
Zadziwiające połączenie kariery krytyka z karierą polityka. Jakaś jakby
doskonałość? Ale w gruncie rzeczy nonsens - nadzieja na to, iż nas czyn
zbawi od literatury, czy literatura od czynu.
Ale takiego zbawienia nie ma.
Mochnacki jako polityk - b. logiczny - czy równie logiczny jako
historyk? Ależ skąd!
*
Brzozowski napisał w jednym z listów, że ostatecznie nie dziwi się
oskarżeniom o zdradę, ponieważ nie był do końca szczery "z tymi ludźmi":
"nie wszystko czyniłem, by wypowiedzieć zawsze całą prawdę" ...
Stworzył sobie rezerwaty myślowe, których istnienie trafnie przeczuli jego
partnerzy; w próżni jaka powstała między ich wiarą w program partii, a
jego półwiarą, zrodziło się podejrzenie. W sprzyjających okolicznościach
zmieniło się w pewność.
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*
Listy Brzozowskiego.
*
Uporządkować tryb pracy:
1. Przed południem, i tylko przed południem pisać prozę. Zacząć dzień od
prozy, bo to najmilsze. (Potem troszkę języka).
2. Po południu koniecznie w bibliotece pisać recenzje, felietony, studia,
eseje etc. i czytać rzeczy do tego potrzebne.
3. W nocy czytać rzeczy bieżące - i tylko bieżące, tj. te, które nasuwają mi
się, i których dla siebie szukam.
14/15.X.
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I znowu nieudały dzień. Rano próba prozy - 4 stroniczki
"staroświeckiej powieści", z której Bóg raczy wiedzieć co wyniknie pewnie nic. Ma to być romans rodzinny - panna dla błahej przyczyny
zrywa z narzeczonym i wmawia sobie miłość do innego; dla błahej powiadam - przyczyny, a z tego nieszczęście wielkie wlokące się przez
dwie wojny światowe - gdyż to zerwanie nastąpiło akurat w przeddzień
wybuchu I wojny światowej, życie zaś tych ludzi skończyło się po drugiej.
Znaleźć jakiś rytm fragmentów - jakąś symetrię losu.
Potem próbowałem na maszynie pisać mojego Mochnackiego głupstwa, ale może w końcu jakoś ten artykuł dla Znaku wybiedzę, i to tak,
żeby mógł wejść do książki, którą dla PIW-u gotuję i sprawę
Mochnackiego ostatecznie zamknąć. Nic mnie ten człowiek nie obchodzi.
Obiad. Jarek z Ewą. Miło. Ewa! A jednak mnie ona wzrusza. Wczoraj
tak mi pięknie opowiadała o Krakowie.
Potem felieton. O, klęsko. O, hańbo! Nic nie napisałem, nic mi do
głowy nie przyszło, i co gorsza nic mi nadal nie przychodzi.
Czytałem potem powieść moją napisaną rok temu - owszem, coś z tego
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może być.
Telewizja.
Czytanie jakiegoś opowiadania Stachury w Twórczości. Owszem.
Obraca on, obraca tę naszą mowę. Ale chwilami to jakieś połączenie
Wiecha ze Słomczyńskiego tłumaczeniem Joyce'a. Ale ładne, ładne "życiowe".
WE - nic.
Masa pogłosek o podwyżkach, o ograniczeniach żywnościowych, o
zmianach w rządzie, o strajkach robotniczych. Strzelecki wszędzie
pokazuje się, przemawia. Żeby ten matoł nie został przypadkiem No 1!
Jutro, ponieważ jestem spóźniony z felietonem, muszę przedpołudnie
poświęcić na jego napisanie. Będzie to o listach Brzozowskiego.
Popołudniu w takim razie nie pójdę do biblioteki, ale będę pisał dalej
Mochnackiego. Czyli będzie to dzień zupełnie nietypowy. Muszę się tego
Mochn. pozbyć.
Nie podejmować się więcej takich rzeczy.
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*
15/X.
Dyletantyzm to ulubiony temat publicystyki literackiej; ciekawym czy
tylko naszej. Zarzut dyletantyzmu można postawić każdemu, kto w
pisarstwie swoim wychodzi poza informację i sprawozdawczość.
Dyletantem nie jest krytyk lub historyk, którego prace uzbrojone są,
odpowiednim arsenałem przypisów, i który w wywodzie swoim skacze z
cytatu na cytat. Kto tego nie robi i kto próbuje samotnych wycieczek w
"duchowe dziedziny" zostanie uznany za dyletanta prędzej niż za głupca.
Krytyk zanim podejmie merytoryczną dyskusję z cudzą myślą dziesięć razy
ją obejrzy, aby wiedzieć napewno, czy nie ma do czynienia z prywatną
tylko aberracją, podobny, w tym do herbowego snoba, któremu panna nie
może spodobać się póki jej heraldycznie nie sprawdzi: myśl, owszem,
niczego - ale kto ją rodzi.
Z pozoru proceder taki jest nobliwy i bardzo uzasadniony. Rzeczy
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duchowe mają ostatecznie swoją historię, której musi podporządkować się
kto je chce kontynuować, zasady, które znać winien każdy, kto je chce
pomnażać. Dlaczego wśród rzeczy ducha ma panować wolność większa,
niż w naukach ścisłych? Czyż nie są, czyż nie mogą, czyż nie powinny być
między sobą ścisłe - wzajem sprawdzalne? Czyż honor humanistyki nie
zawisł od precyzyjnego języka, którym możnaby bez trudu zawierać
porozumienia wstępne, co do podstaw, co do zasadniczych rzeczy, aby ... .
Właśnie: aby co? Aby swobodniej rzeczy rozwijać, prowadzić je dalej, aby
nie zaczynać wciąż od początku - odpowie zwolennik fachowości
właściciel stu tysięcy fiszek, cytat, rejestrator. Na to odpowiem - ja, który
fiszek nie mam gdzie trzymać - a cytat żadnych nie pamiętam - (przeto mi
ktoś niedawno zarzucił "niefrasobliwość" w pisaniu, a na moje twierdzenie,
zamiast je w ogóle podważyć zapytał tylko skąd je wziąłem) odpowiem
więc, że to uwiecznianie błędne, szkodliwe dla kultury i hamujące
twórczość. Wszelkie rozumowanie abstrakcyjne musi być całością
wznoszoną od fundamentów do szczytu. Dlaczego? - otóż dlatego, że - jak
mi się wydaje - (a określę to zapewne w sposób szalenie dyletancki) w
1614

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

myśleniu takim, które nie jest ani rekapitulacją cudzych poglądów, ani
opisem czy analizą stanu rzeczy, w myśleniu zatem syntetycznym a priori,
urzeczywistniają się prawa strukturalne, dla których analogii szukać można
w prawach wyobraźni. Z czego powstaje np. opowiadanie? Z przeżycia? Z
myśli jakiejś, która szuka swego symbolu? Z chęci zainteresowania,
zwrócenia na siebie uwagi? To są wszystko bodźce, które pracę posuwają
naprzód i pomagają skończyć. Ale zasadnicze prawo opowiadania zna
każdy - nie tylko ten co opowiada, ale ten co go słucha, czy ten co je czyta
jest to samo, które z życia znamy: niech wam ktoś zacznie opowiadać jakąś
historię - choćby nie wiem jak była głupia chcecie wiedzieć jak się
zakończyła. Strukturą opowiadania rządzi prawo początku i końca - rzecz
rozpoczęta musi być skończona. Nie wszyscy ludzie są jednako ciekawi
dalszych ciągów zakończeń - myślę, że psychologia musiałaby wykryć
jakąś zbieżność, wśród typów tworzących fabułę i zainteresowanych niemi,
i że zbieżność ta rzuciłaby może światło na zjawisko tematu, na
psychologiczną tajemnicę twórczości literackiej, a także umiłowania
literatury.
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Zdaje się, że konstrukcją myślową rządzi prawo podobne - lub prawo to
samo. Konstrukcje takie (zdania, sądy syntetyczne a priori) mają tę
wspólność z utworami fabularnymi, że materiałem ich jest język ... Źle
powiedziałem: nie materiałem wedle szczebla (w tym sensie, że z języka
powstają), ale modelem (w tym sensie, że tworzą się jak język, z takich
samych operacji z jakich powstaje słowo, zdanie, wypowiedź
wielozdaniowa.
Plączę, plączę. Przydałby się cytat, ale go nie mam. Więc jeszcze raz
inaczej: chodzi mi o to, że referując cudze poglądy, lub, postępując wedle
nakreślonych z góry metod, planów myślenia, odtwarzam myśli gotowe;
jeśli wprowadzam w nie porządek, jeśli znajduję pośród nich nowe
stosunki ... dokonuję wysiłku analitycznego, czyli nie orzekam o podmiocie
nic co by nie było już w nim samym zawarte. Gdy tylko natomiast
wychodzą poza próbuję wszystkie jego dotychczasowe (lub tylko znaczne)
definicje, lub gdy je ignoruję, świadomie, lub tylko z ignorancją się
zdradzam, gdy przeto próbuję samodzielnie rozszerzyć przedmiot i rzec o
nim, coś, co znajduje się poza jego danym określeniem, tworzę nową
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syntezę tworzę konstrukcję, która w całości odpowiada zdaniu
syntetycznemu a priori i wyzwolony z obowiązku rzetelności, jaki mnie
obowiązuje wobec cudzej myśli, podporządkowuję się innej zupełnie
jurysdycznej, tej która rządzi światem idei - prawom analogii,
przeciwstawienia - prawom, jak sądzę identycznym, z których powstaje
mowa, ogólnym prawom rozumu - "czystego rozumu".
Otóż, jak mi się zdaje, jednym z tych praw jest narzucające się
rozumowanie spekulatywne - przymus całości, przymus myślenia ab ovo,
zupełnie ten sam, który powieściopisarzowi nie pozwala np. zacząć
opowieść w miejscu, w którym ktoś inny ją skończył ...
Nie wiem czy to jasne, ani czy słuszne. Pewnie nie - w gruncie rzeczy
chciałem tylko jakoś poddać, jakoś przygotować spostrzeżenia, które
praktycznie się sprawdza: że w tym jednym wypadku (myśli, która za
przedmiot ma idee ogólne) kompetencje nic nie znaczą; że ich nie ma po
prostu, tak jak ich nie ma w sztuce opowiadania albo poetyckiej, przenośni,
symbolicznej wypowiedzi. Toteż za nic mam zarzuty dyletantyzmu,
niesprawdzalności, wydumania póki mi się udaje przestawiać słowa,
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zmieniać ich szyki, i głosić ich wartości. Od tego jestem - bez ruchu
werbalnego, język zastygnie, on jest mną, bo on jest waszą krwią ...
*
Pokolenia: 75-letni Maurycy Mochnacki mógł pochylić się nad kołyską
Stanisława Brzozowskiego, ten zaś, jako 50-letni mężczyzna mógł być
moim ojcem chrzestnym.
Z "Książki o starej Kobiecie".
Łaguna to oczywiście Brzozowski. Po mistrzowsku odważnie siebie
zobaczył i w tej powieści postanowił przeżyć własną śmierć, w jakiej
Kolniek bądź pamięci mię pochowają zawsze to będzie pamięć nie moja"
...
16/X.
Rano Mochnacki, popołudniu jego przepisywanie, do wieczora. 7 stron
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m-pisu. Telefon Jerzego w sprawie Miazgi. Bełkot Łukasiewicza podczas
obiadu: w Pfolsce dojdzie do rozlewu krwi ... " A stary, malutki
Kozikowski opowiadał mu o jakimś swoim rozwodzie.
Wieczorem w tv. film o Schleicherze prod. NRF. Radio: ciekawe
wiadomości o fermencie w partii z powodu układu z Niemcami o intrygach
Piaseckiego (Do jego klienteli należy podobno ostatnio Bratny i
Słojewski).
Teraz w nocy, przeglądam raz jeszcze książkę o Hitlerze, ale ...
Chciałem czytać Fichtego, ale nic nie przeczytałem.
17/X.
Jazda na Pragę do milicji; schodząc z góry, po opłaceniu kary,
zabłądziłem do aresztu.
W domu okropne chwile zapaści, pół-snu, głupstwa i pożądania.
Właściwie powinienem zupełnie zmienić metodę pracy: pracować nad
jednym bez przerwy - nie ustając prawie, taka praca gwarantuje mi jakąś
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ciągłość i mogłaby wyeliminować te zapaści, te godziny zbierania się,
skupiania. Mam trudności z wyborem zajęcia - więc robić zawsze jedną
rzecz: albo czytać, albo pisać, pisać jedno, albo drugie. Zabija mnie
rozproszenie i zabiera mi lata całe, redukuje moje życie do chwili.
20/10.
Sobota i niedziela stanowią takie zamieszanie w moim życiu, że tracę
wszelką ciągłość myślenia, pracy, a poniedziałek jest straconym dniem.
Nie mogę sobie z tym Mochnackim poradzić.
Myśl do felietonu: o tym jak każda rzeczywistość wydaje mi się
nieprawdziwa, jakby była resztką po czymś, co się dawniej stało - jakby
była parodią tylko, i ja sam wydaję się stworzeniem skazanym na
dożywianie się resztkami.
Czy można stworzyć coś trwałego z takim urazem na punkcie
nierzeczywistości?
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*
Nie wiem, o czym napisać do TP. Co potrzeba? Co chcę? Czy co mnie
potrzeba i czego ja chcę. Ale ja nie wiem. Nie wiem. Właściwie - nic. O
niczym. Np. o tym jak w miarę życia tracimy powagę, jak z wiekiem
stajemy się niepoważni "lekcy" I odkąd to się tak stało? Albo tak było
zawsze, albo zmienił się stereotyp życia pod wpływem romantycznej
literatury. Schematowi: młodzieniec - lekkoduch - starzec - sensat
odpowiada dziś wręcz przeciwny myślący, pryncypialny młodzieniec i
stary pan wesoły lekkomyślny, dowcipny, miły - jakże miły.
Ale to nie tylko literatura sprawiła. Sprawia to uschematyzowanie,
poklasyfikowanie życia. Tylko młodość ma problemy. Wiek dojrzały ma
wszystko rozwiązane.
21/X.
Z wiekiem coraz mniej powagi. Dawny klasyczny stereotyp, który
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płochemu, lekkomyślnemu młodzieńcowi przeciwstawiał starca - sensata,
ustąpił miejsca nowemu: myślący młodzieniec, przeżywający ból i gorycz
istnienia, układający zasady, bolejący nad tym, że życie z tych zasad kpi,
przysięgający swoich zasad przestrzegać etc. przemienia się w pana o
mętnym spojrzeniu, który życie bierze jakim ono jest pojmując sztukę
życia etc.
To sprawiła literatura. Wieki całe przeżyły z wzorem plutarchowym
biografii. Plutarchowa biografia kreśliła wstępującą linię życia.
Plutarchową biografię zniszczył chyba romantyzm, tworząc z młodości
najszczytniejszy moment życia. Młodości, o to twych lotów potęga ...
"Niechaj, kogo wiek zamroczy, chyląc ku ziemi poradlone czoło ... " W
latach dwudziestych XIX wieku młodzież po raz pierwszy w historii
wystąpiła jako siła czynna, zorganizowana, solidarna. Po raz pierwszy
(chyba) w historii idei, konflikt idei był wówczas konfliktem pokoleń.
Wzór biografii romantycznej: Werter, Stendhal.
Ale nie tylko literatura. Warunki życia - życie składa na młodzież
znaczną, przemożną część swego ciężaru. Młodzieniec w ciągu 10 lat musi
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wykształcić się, przeżyć własne biologiczne dojrzewanie, odsłużyć wojsko;
zdobyć pracę, ożenić się, tzn. samodzielnie wybrać sobie żonę, urządzić się
- również samodzielnie. Doświadczenie starych nic mu nie pomoże, bo
warunki życia zmieniają się zbyt szybko, aby doświadczenie poprzedniego
pokolenia mogło w czym przydać się następnemu. Potem pozostaje mu już
tylko "końcówka".
Różnica podstawowa: w "plutarchowej", "przedromantycznej" biografii
- rodzice wybierali dla swoich dzieci partnerów życiowych i urządzali im
domy. Literatura (zwłaszcza po-renesansowa) z tego stworzyła konflikt wola rodziców przeciw miłości, ale literatura zawsze tworzy światy ze
snów, pragnień. Rzeczywistość była taka: żonę i męża dawano, razem z
domem; człowiek zaczynał samodzielne życie dopiero wtedy ... Dopiero
wtedy zdobywał mądrość i powagę. Dzisiaj wszystko to należy do
młodzieży.
Ciekawe jak na to reaguje literatura: zamiast wypowiedzieć niepewność
człowieka, który ma sobie wybrać życie (jej formę) zanim rozpoznał swój
własny ideał życia, to znaczy określa się zanim dojrzał, literatura
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wypowiada wciąż ten sam bunt romantyczny - młodych przeciw starym,
gdy już ci ostatni nie istnieją, już zdziadzieli, już to tylko wesołkowie
niewinni - a ty, młody człowieku, winieneś przerazić się ogromem twojej
samotnej odpowiedzialności za swe własne życie.
26/X.
Przyjazd Kazi z NRD.
Kończyłem Brzozowskiego.
Stary Jarosław, głuchy z sapką.
Święto austriackie.
Władysław B. i jego opowiadania.
A notes!
27/X.
Piękny 61 rozdział z Sołżenicyna - przepisać, przetłumaczyć.
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28/X.
Przeczytałem u Sołżenicyna list kobiety skarżącej się na brak węgla,
kartofli i przypomniałem sobie moje haniebne zaniedbanie: gdym w
Moskwie będąc w grudniu 1952, nie wysłał Ciotce Janka Błońskiego do
Złoczowa, pieniędzy, jak obiecałem! Kłamałem potem jak pies, że mi
pieniędzy brakło, że mi 500 rubli skradziono. Skradziono - ale i oddano!
Kupiłem sobie zegarek, ojcu buty, bratu teczkę skórzaną, Błońskiemu kupy
piór, pończoch. Janek mi dobrze powiedział: gdybym chociaż te pieniądze,
które dla nich wydałem, wysłał ciotce - może pomógłbym jej przeżyć
zimę! A ja zwlekałem, nie chciało mi się pójść na pocztę, rozgadałem
wszystkim, że mam to zrobić, pytałem Jadzi czy kogoś jak mam to zrobić aż w końcu ktoś (Jadzia?) odradził mi te pieniądze wysyłać - czy też i to
skłamałem, i może nawet przed sobą samym? Ile podłości! I to tak
gratisowej, z tak małego powodu. Może gdyby chodziło o jakieś ryzyko podjąłbym je dla efektu.
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*
Może napisać w TP.: Przeliczyłem wszystkie, lub prawie wszystkie
świństwa, jakie w życiu zrobiłem.
Rzecz zadziwiająca: najwięcej popełniłem z lenistwa, przez zwykłe
zaniedbanie. Najmniej ze strachu, czy chciwości, czy ambicji.
Może strach, chciwość, ambicja to już cnoty - to już rodzaj heroizmu,
to już aktywność?
29/X.
Co może pies? Zeszło się masę dzieci, obsiadło widownię w krzyku i w
podnieceniu. Wystąpił chart. piosenkarze, recytatorzy. Śpiewało się i
deklamowało o drugiej i o pierwszej wojnie światowej, o zburzeniu
Warszawy i odbudowie Warszawy, o powstaniu warszawskim, paryskim i
piotrogrodzkim; o miłości do ojczystej mowy i przyrody (w jednej z
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powieści zagrożono nawet podnieść miecz w obronie naszych ptaków, gdy
by je chciał ktoś zabrać, choć jak wiadomo obywatelstwo ptaków jest
rzeczą najmniej pewną a ich stan posiadania najbardziej płynny wzgl. lotny
...) Dzieci były grzeczne. Wodziły wzrokiem po kopule areny (rzecz działa
się w warszawskim cyrku), na scenę wszedł pies. Nie Szarik, nie żaden
etatowy artystyczny pies, ale zwyczajny pies, długowłosy, czy, podpalany
jamnik, chyba nieco skundlony z zadartą do góry kitą. Widownia wrzasnęła
z uciechy - pękła bomba śmiechu i braw.
*
Nuda to brak nadziei.
To zanik nadziei.
To zanik nadziei na to, że może zdarzyć się coś nowego,
nieoczekiwanego.
Że człowiek z którym obcujesz, może ci ujawnić niespodziewaną
cechę, powiedzieć zaskakującą myśl, dokonać jakiegoś zwrotu w swoim
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postępowaniu.
Oczywiście, nuda pochodzi stąd także - powstaje wtedy także, gdyż
tracisz zdolność rozróżnienia nowości, gdy tracisz tę uwagę, konieczną,
aby bliźni twój, mógł się zainteresować, abyś w jego słowach i w
postępowaniu mógł w ogóle dostrzec nowość. Nuda, jest rodzajem
martwicy - jest martwicą uwagi. Jest zawiniona ...
To znaczy myślę, że, jest zawiniona subiektywnie - jest subiektywną
winą w każdym przypadku indywidualnym; a winą, obiektywną, gdy się
manifestuje w skali społecznej. To znaczy: gdy się zbliżam do człowieka
winien mu jestem uwagę i na nudę pozwolić sobie nie mogę. Jeśli sobie raz
na nią pozwolę, ogarnie mnie wobec wszystkich jednakowo. Gdy natomiast
poddają się jakiemukolwiek społecznemu systemowi wymuszania uwagi,
gdy np. wchodzę do teatru, czy na zebranie, jestem zwolniony z tej uwagi,
którą winien jestem każdemu - i na tym zwolnieniu mnie z tego obowiązku
polega rozprzężenie [...] , odpoczynek, ulga z przebywania w zbiorowisku,
to oni, organizatorzy ci co mnie zaprosili, którym zapłaciłem czy zaufałem
winni są ze mnie uwagę wydusić.
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Ja jestem winien, gdy się nudzę z człowiekiem i ludzie są winni, gdy mi
nudno z nimi.
30/X.
Skończyłem "Pierwszy Krąg" Sołżenicyna w francuskim przekładzie.
Trochę to "Nędznicy", trochę "Tajemnice Paryża", nieco radzieckiej
powieści soc-realistycznej, ale na odwrót, masa konkretu, obserwacji, serca
... Ludowy epos. Tuż, tuż na pograniczu wielkiej literatury, ogromnie
ciekawe. Kilka rzeczy b. pięknych - wizyta żon, opowiadanie o stróżu
Spirydonie; kilka rzeczy mądrych - o głupstwie i uczciwości ludu.
Wspaniały opis aresztowania Innokientego Wołodina. Świetna
sylwetka Nereżina. Dzielny, prawy. Sporo humoru - zwłaszcza na
początku. Piekielny pomysł całości: więźniowie fabrykujący system
pozwalający zamykać do więzienia innych ludzi.
Czytanie "Miazgi".
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"Miłość jest jak mydło ... " - str. 64. można sobie dozować.
31/X
Rano: czytanie napisanego przed 2 - 3 laty fragmentu powieści o
Mochnackim - dobry. Czytanie 105 stron powieści o dzielnej szlachciance dobre. Sprzątanie. Obiad. Kazia podniecona rozmową z Guciem.
Niegrzecznie wykręciłem się z pójścia na premierę Jarka. Będzie mi
głupio. Po południu godzina snu. Przeróbki Grenadiera - Boże, jakie to
głupie. La Strada w telewizji. Wciąż chce mi się płakać, kiedy na Massinę
patrzę. Czytanie Miazgi, która wydaje mi się żałosna.
Stary dureń: on nas wszystkich zdemaskował, zdekonspirował przed
tymi draniami: ujawnił im, że nie mamy nic do powiedzenia. A nie mamy bo nie ma nic do powiedzenia.
*
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Czytam i czytam tę "Miazgę" i właściwie - nic mi w związku z nią nie
przychodzi do głowy. takie sobie. Czyli: nic mnie nie obchodzi. A takie
bliskie - pozornie!
1/XI.
Miazga. Nareszcie coś, coś: str. 394.
*
2/XI.
Dziwny zamach w Karaczi - na Spychalskiego?
*
Co chcę powiedzieć o tej opowieści o Mochnackim? O tym, że decyzje,
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postawy, idee rodzą się w ciemnościach.
*
2/3.XI. godz. 2:20.
Skończyłem czytać Miazgę.
3/XI. 7:55.
Jak może, "miazga" obwiniać drugą miazgę. "Miazga" pokazana na
przykładzie jednego dzieła (powieści Napiórskiego) jednego środowiska,
nabiera mocy generalnej, staje się "zasadą ontologiczną", "metaforą
epistemologiczną", przenosi się na całość ludzkich stosunków. Dlaczego
pytam, ma się "udać", polityka? I gdzie, w jakim porządku, intelektualna
"miazga" czerpie siłę, kryteria do politycznych oskarżeń? Czy będąc na
cząsteczki rozbitą zachowując jeszcze jakie takie pojęcie całości - i to tylko
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w tym jednym punkcie: w punkcie polityki? Czy ma nadzieję, że ją ton
polityczny zainteresuje? Czy ustrój oskarża o swoją dekompozycję? Czy
też domaga się tylko wolności do swego rozkładu - erotomanii, dla
głupstwa?
*
W sprawie M.: jego obsesja: brak miłości, i o tym, o tym! To samo
wtedy, w celi, kiedy miał kilkanaście lat, i to samo w Auxerre gdy umiera.
Jest wciąż niedojrzały, niesprawdzony. I to na tle literatury romantycznej,
która była przede wszystkim miłością, która była eksplozją miłości. On,
który twierdził, że epokę rozumie, nie rozumiał jej wcale - on jeden to
wiedział. I o tym powinien opowiadać o swoich klęskach, a co - to ja już
wiem najlepiej.
*
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Fichte: O powołaniu człowieka.
Rozum przemądrzały i rozum naturalny.
Z przedmowy:
"tym ja które przemawia w książce, nie jest bynajmniej autor;
natomiast autor pragnie, ażeby stał się nim czytelnik".
Przyroda jest zamkniętym układem, w którym każde teraz
warunkowane jest przez przedtem i każda część przez całość oraz na
odwrót. Zasada ontologiczna: "Dla każdego stawania się musisz założyć
jakiś byt, z którego i dzięki któremu ono się stało, dla każdego stanu
musisz pomyśleć jako poprzedzający go, jakiś inny byt, i niczemu, ale to
niczemu zgoła nie możesz pozwolić powstać z niczego.
Fragment do odtworzenia w moim Mochnackim:
"Przyroda w każdym momencie swego trwania jest związana ze sobą
całością; w każdym momencie każda poszczególna część przyrody musi
być taka jaka jest, ponieważ wszystkie pozostałe części są takie jakie są; i
nie mógłbyś ziarnka piasku przenieść z jednego miejsca na drugie tak, żeby
przez to - niewidocznie może dla twojego oka - nie zmienić czegoś we
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wszystkich częściach niezmierzonej całości. Ale każdy moment tego
trwania jest określony przez wszystkie ubiegłe momenty i będzie określał,
wszystkie momenty przyszłe. Jeżeli sobie wyobrazisz, że w obecnym
momencie położenie choć jednego ziarnka piasku jest inne niż jest, musisz
inaczej wyobrazić sobie całą przeszłość, coraz głębiej, bez kresu, i całą
przyszłość coraz dalej, bez kresu. Zrób, jeśli chcesz, próbę z tym oto
ziarnkiem sypkiego piasku, które dostrzegasz. Wyobraź sobie, że leży ono
o parę kroków dalej w głąb lądu, w takim razie wicher, który je przygnał z
morza, musiałby być silniejszy niż był w rzeczywistości. Ale inny
musiałby być również poprzedni stan pogody, przez który został określony
wicher i jego natężenie, a także stan, który tamten stan poprzedzał i
określał; otrzymujesz więc bez kresu w nieskończoność, całkiem inną
temperaturę niż ta, która była rzeczywiście, i całkiem inne własności ciał,
wywierające wpływ na temperaturę niż ta, która była rzeczywiście, i
całkiem inne własności ciał, wywierające wpływ na temperaturę i
podlegające wpływowi temperatury! Temperatura znowu ma bezprzecznie
decydujący wpływ ... etc. ... "A więc nie byłoby ani ciebie, ani tego
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wszystkiego czego jak sądzisz dokonujesz obecnie i dokonasz w
przyszłości, ponieważ - jedno ziarnko piasku leżałoby w innym miejscu".
Ta obsesja deterministyczna da się łatwo u M. przełożyć na kategorie
polityczne. Ja zależne od życia narodu, życie narodu od innych narodów ...
Albo życie narodu zależne od gleby, klimatu etc. Albo: wzajemna
zależność indywidualności i zbiorowości ...:
Wszystko czym jestem i będę, jestem i będę z bezwzględną
koniecznością, i niemożliwe jest ażebym był czymś innym.
"Bezpośrednio wiem tylko o sobie samym. Cokolwiek wiem poza tym,
wiem tylko przez wnioskowanie".
Fichte: O powołaniu człowieka.
4/XI.1970.
Nie mam o czym napisać do Tygodnika. Te felietony już przestały być
kartkami z dziennika, a stały się po prostu felietonami z dziennika, które
wymyślam pracowicie na dzień przed ekspedycją. To niedobrze.
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Przestałem prowadzić dziennik. Robię gorączkowe notatki do felietonów.
Może o powieści - fragment znalazłem niewiadomo kiedy i po co
napisany.
Dopisać - o tym jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybyśmy się znaleźli w
powieści, niech by była miazgą ... niechbyśmy się w niej znaleźli z całą
naszą nieistotnością ... Może zadedykować Jerzemu?
*
Jakieś opowiadanie Stryjkowskiego, z którego jak zwykle nic nie
rozumiem. Większość z jego zamysłów literackich pozostaje zdaje się w
stanie niewyrażalności. To jest gaworzenie dziecka.
5/XI.
Fichte.
"Ja sam siebie urabiam: swój byt urabiam przez swoje myślenie, a
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swoje myślenie bezpośrednio przez myślenie".
7/XI.
Rano: transmisja z Moskwy. Armia radziecka coraz bardziej upodabnia
się do pruskiej. Rytuał niecenzurowany, coraz bardziej hieratyczny, choć
nie ma autokraty. Autokrata - biuro, autokrata - kolektyw, car wielogłowy,
car anonim - może to nawet straszniejsze? Żołnierze w okrągłych czapach
na śniegu ryczą urra: na cześć anonima, i nie pomoże tu wiele wożenie
portretów - tak, przed trybuną przewieziono gigantyczne portrety
wszystkich członków Biura - wieloosobowa władza, równie jak Autokrata
niekontrolowana, jest anonimem!
*
Władysław Bieńkowski: Motory i hamulce socjalizmu.
Uwaga jego, że dotąd ("przez długi okres") "rozwój krajów
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socjalistycznych odbywał się w warunkach niepomyślnych, przy ogromnej
presji czynnika zewnętrznego, która wpływała i modyfikowała działania
wewnętrznych prawidłowości ... uwaga, w której znać ślady założeń
klasycznych, przewidujących jednoczesny postęp rewolucji na całym
świecie, jest charakterystyczna ... Bo przecież te "niepomyślne" warunki są
wieczne, to historia, etc.
str. 5. - W wyniku napięcia jakie powstaje między "petryfikacyjnymi",
czy auto-petryfikacyjnymi dążeniami form "strukturalno-organizacyjnych"
a rozwojem sił wytwórczych, powstają konflikty "wśród których powoli
dojrzewa potrzeba zmian" ... "potrzeba przystosowania form do
zmieniających się treści zarówno ekonomicznego, jak politycznospołecznego życia. Stąd też uderzającym w historii zjawiskiem jest, iż
rozwój ich nie przebiega wzdłuż ciągłej ewolucyjnej linii, że linia ta
wykazuje charakterystyczne zaburzenia i skoki ...
Tu autor wymienia wydarzenia lat 35-37 w ZSRR, a w Polsce 48/49, 56
i 68. Wynikało by stąd, że te wydarzenia w jednakowej mierze są
przejawem "postępowych przemian" w strukturze organ.-politycznej i
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stopniowym ich przystosowaniem do rozwoju sił wytwórczych. A tak nie
jest! (*) - To samo na str. 27. Teoria "skoków" zmieniających usunięcia co
jaskrawszych sprzeczności między dynamiką sił wytwórczych, a strukturą
organizacyjną. Tymczasem żaden z owych skoków nie usuwał
sprzeczności - przeciwnie tworzył dla nich nowe zabezpieczenia (z
wyjątkiem 1956 roku, który miał inny charakter)).
O dyktaturze proletariatu B. mówi tak jakby ona była kiedykolwiek
zrealizowana(str. 8), a tylko uległa "wypaczeniom".
Str. 12 - głupstwa - partia nie jest jednoznaczna z socjalistycznym
kierunkiem rozwoju, nie utrzymałaby się, oczywiście, gdyby ją poddano
osądowi opinii, ponieważ jej program stanowi zagrożenie dla interesów
każdej jednostki poszczególnej. Większe szanse ma utożsamiać się
spontanicznie ustrój tolerujący jawne niesprawiedliwości społeczne, ale
tający iluzoryczne bodaj możliwości wzbogacenia się i kariery dla
jednostki, niż ustrój znoszący niesprawiedliwość, ale jednostce
wyznaczający arbitralnie nieprzekraczalne granice stanu posiadania,
wykształcenia, przestrzeni mieszkalnej itd.
1640

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Str. 13. - nie ma władzy, która by się dobrowolnie demontowała, lub
stosowała świadomy wybór atrybutów i uprawnień. W społeczeństwie
działają dwa systemy programów. Jeden z góry w dół, na społeczeństwo,
drugi do góry - na władzę ... Ten drugi ruch został zlikwidowany - jak w
feudalizmie.
Abstrakcyjny rozum nie powstrzyma siły ślepej, "naturalnej", siły
ciążenia, któremu ulega aparat władzy. Dlaczego partia ma nie
podsłuchiwać telefonów: dlatego, że to "nie wypada"? Że to "grzech"?
Nawet poczucie grzechu nie powstrzymało papieży przed zbrodnią
polityczną, poczucie zdrowej przyzwoitości miałby powstrzymywać partię
... Fasada prawna (str. 14) istnieje, jako system przyzwolenia, który
aparatowi władzy (najczęściej nieświadomemu nawet jak jest arbitralny)
stwarza alibi. Bardzo zabawne jest np. zachowanie policji od czasów
ostatniej czystki w tym aparacie: stara się ona mianowicie być zgodna z
"prawem" ..., "praworządna" ... i zapewne wierzy w to usilnie. Prawda, że
władza poczyna coraz bardziej krępować się sama skomplikowanymi
przepisami ... Chodzi zdaje się o to, aby nie zagrażać samej sobie. Aparat
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partyjny doświadczył już na własnej skórze co oznacza samowola aparatu
bezpieczeństwa.
Demokrata o rodzaju informacji policyjnej (str. 18).
Str. 23. - Schematyczny podział na świat kapitalistyczny i
socjalistyczny - toczące z sobą walkę - schematyczną, bo nie
odpowiadającą nowej rzeczywistości jaka wytworzyła się po 1955 roku:
USA nie jest np. zainteresowane osłabieniem ZSRR, i jego nacisk polega
na kontrolowaniu tych jego przejawów siły, które mogłyby zagrozić
amerykańskiemu stanowi posiadania.
*
8/XI.
W końcu osłabłem. Nie przypuszczałem, że Bieńkowski to taki osioł.
W swoim projekcie reformy (gdzie wzorem Sacharowa projektuje
szczegółowe czynności) przeszedł sam siebie. Twierdzi mianowicie, że
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reformę musi przeprowadzić sama partia i przebieg jej musi kontrolować,
aby dzieła tego przeciw niej wróg nie wykorzystał i że przywódcy muszą
przekonać ZSRR o konieczności reformy. To tak jakby ktoś namówił
wieprza, aby sam się umył, i aby sam przekonał ludzi o szkodliwych
skutkach jedzenia szynki.
To są głupstwa świadczące o posuwającym się u niego skretynieniu, i o
tym nade wszystko, że on nic nie wie co się dzieje w aparacie władzy, do
którego przecież należał. Najgorszy - bo rozpowszechniony - jest jego
system myślenia: miesza on marksowska doktrynę polityczną z faktami
politycznymi, "Socjalizm", "dyktaturę proletariatu", rozpatruje tak, jakby to
były fakty polityczne, i rozwój ich, przemiany, perspektywy, ujmuje z
punktu widzenia logiki władzy - czyli tak jakby przyprowadzał krytykę
teorii, nie bacząc, że pod tymi nazwami ma już do czynienia z faktami
politycznych, których natura jest inna. Konkretnie: socjalizm w sensie
doktrynalnym nie został nigdy i nigdzie zrealizowany. Natomiast fakt, że
klęski wojenne caratu, niepowodzenia rosyjskiej demokracji, pozwoliły
objąć władzę najlepiej do objęcia władzy przygotowanej partii
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bolszewików - posługującej się marksistowskim programem jako
instrumentem taktycznym wywołał cały łańcuch wydarzeń politycznych, z
ich społecznymi skutkami, których obecnym efektem jest biurokratyczna
potęga Rosji dominującej wojskowo, gospodarczo i politycznie nad całą
wschodnią i środkową Europą. Biurokracja radziecka, oraz analogiczna im
biurokracja w krajach "demokracji ludowej" nie jest zainteresowana
rozwojem sił wytwórczych - ale przeciwnie - ich zahamowaniem ... Wszak
rozwój sił wytwórczych i ustanowienie prymatu ekonomii unicestwiłyby
biurokrację - więc póki ta ostatnia ma w rękach tak ogromną władzę,
będzie jej bronić. Dlatego sądzę, że reforma gospodarcza sensu stricto jest
niemożliwa bez uprzedniego przewrotu politycznego, ten jednak jest
niemożliwy tak długo, jak długo gwarantem całego systemu jest siła
wojskowa i policyjna ZSRR, i jak długo w krajach podległych radzieckiej
hegemonii brak alternatywy politycznej, i jak długo system ekonomiczny
zaspokaja prymitywne potrzeby, zapewniające przede wszystkim
jakąkolwiek pracę ogółowi. Ten ostatni warunek jest konieczny; przeto
unikanie bezrobocia jest jedną z naczelnych dylematów biurokracji;
1644

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

dlatego nie może ona zmienić gospodarki z ekstensywnej na intensywną,
ani też realizować postępu technicznego.
10/XI.
Wczoraj + de Gaulle.
"Literatura" Wiktora W.
12/XI.
Rozmowa z Anką.
Co pisać?
Akurat trafiło na chwilę pustki.
Nic nie mam w notesie.
Patrzcie jak nic nie mam.
A ona mówi, że piszę wszystko, co chcę pisać.
Rozmowa z W. Zalewskim. Proponuje mi scenariusz z Nieboskiej dla
1645

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Andrzeja Wajdy.
Podejmę się, oczywiście. Ponieważ mi trzeba pieniędzy. I to jak!
Pierwsza myśl: cała idea musi powstać w głowie Poety.
Poeta wędruje przez Warszawę, przez miasto. Kroki.
Pustka. Domy w budowie, domy w rozbiórce, Pałac Kultury, domy
towarowe, pomnik Dzierżyńskiego. Obrazy z dawnych lat - pochody 1majowe, defilada zwycięstwa, jakiś wiec, np. październikowy i cisza, i
pustka, i domorośli nichiliści(?). ZMP-owcy z dawnych lat, dzisiejsi
hippisi-kurwy pod CDT-em, milicjanci ... plakaty zdarte. Dzierżyński.
Wystrzał z Aurory. Szarża Konnej Armii - szarża konnicy polskiej ...
Cmentarz na Powązkach. (?) Zgrzytliwy tramwaj, kominy, kominy Huty,
nowe bloki. I znów pusty plac, pomnik Dzierżyńskiego - poeta sam, pod
pomnikiem, nagły zjazd - na niego - plac ten sam. W noc listopadową,
szturm Arsenału ... szubienice na placu Zamkowym ... idzie, wisielcy się
kołyszą ... Wkroczenie Napoleona do Warszawy ... Pałac Krasińskich.
Urodziny panicza ... Tam Krakowskie Przedmieście przechodzi armia
rewolucyjna ... A tu w pałacu.
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18.XI.
Wczoraj - Okudżawa.
Nie-boska.
Bohaterem jest poeta - współczesny, krążący po mieście, szukający
czegoś - tematu? natchnienia? samotności? Scena ślubu, chrztu są przez
niego wymyślone. Są sztywne, parodystyczne. Uwięzienie Męża - są
kabotyństwem.
*
Zalewski i Wajda. Już ich mam dosyć. Wysłuchał, opowiedział mi
cztery filmy jakie ostatnio widział i wystękał coś jak to będzie fajnie ...
*
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Pytania.
Jak żyć w historii i czy fakty mają zawsze rację? Jakie wartości są w
słowie - co one warte? Czy szczęście rodzinne jest osiągalne, gdy się je
zakłada jako zasadę rodzinnego współżycia? Co należy wiedzieć, aby coś
zrozumieć? Jakiej śmierci życzyć sobie i drugim? Nagłej i
niespodziewanej, czy powolnej, przemyślanej? Czy możliwa jest trwała
miłość, jeśli nie służy niczemu tylko samej sobie? Czy się tedy nie
konsumuje, nie samo-pożera? Czy religia może istnieć bez programu?
Dlaczego nie rozumiem co znaczy 100 000, czy 500 000 zabitych, a
rozumiem co oznacza jeden umarły znajomy? Komu jest potrzebna
literatura piękna? Czy miłość własna jest godną pobudką twórczości? Czy
warto zajmować się rzeczami, o których nic pewnego nie wiadomo? Czy
warto uprawiać filozofię, która nie ma konsekwencji moralnych? Czy
warto poświęcić rok na studiowanie Sartre'a? Czy wracać do klasyków?
Czy podbój kosmosu rozszerzył świat człowieka? Co bardziej
zrewolucjonizowało stosunki międzyludzkie: energia słoneczna czy para?
Czy w XX wieku historia biegnie szybciej niż w XIX? Czy dożyję XXI
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wieku? Potrzeba mi 72 lat!
18/XI.
Dzisiaj parafowanie układu z NRF.
*
Przeczuwam, że literatura pójdzie w dwojakim kierunku: zapisu miazgi
lub nowego obiektywizmu.
*
Pisarz współczesny chce okazać siebie w całej swojej ... biedzie, lecz
tak, aby owa biada okazała się bogactwem; chce wydać się ze swoją
słabością, lecz tak aby ona stała się siłą. Pisarz współczesny nie ma już
żadnych złudzeń co do roli jaka mu przypada już wie, że nikt w niego nie
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będzie czerpać przykładów męstwa i rozumu, i że to co pisze piękne jest,
gdy jest ...
*
Wyobraźcie sobie powieść taką, ... powieść, która się nie udała, i która
nie udaje, jakoby się udała, ale mówi: a, nie udałam się, rozsypałam się, nie
zakończyłam się i t.d. - pełno we mnie surowych brulionów, odpadów,
notatek, opisów z lektury całkiem bez sensu, cudzych zdań, a nawet
tekstów, nie jestem powieścią, jestem projektem, surowcem, i muszę
podobać się taka, jaka jestem. Dlaczego? - zapytacie. Czy ja sprzedaję
surowe ciasto - spyta na to piekarz. Czy ja zamiast zamówionego garnituru
odważyłbym się oddać zaledwie skrojony materiał, a do tego podszewkę,
włosiankę oraz nici w kłębku i guziki w pudełku - spyta na to krawiec. I tak
dalej! Ileż przykładów podobnych nasuwa samo życie. Na to powieść: któż
wam jednak powiedział kiedy jestem sobą, kiedy zaś nie sobą? Gdzie jest
przepis na mnie jako całość i na mój kształt skończony. Nie jestem przecież
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rzeczą do jedzenia, ani innego używania, aby o moim kształcie orzec miał
pożytek, do jakiego służę. Jestem dziełem sztuki, a to znaczy, że formę
moją ja dyktuję i ja określam to, co chcę sprawić. Chcę zaś ... lecz tu
powinien odezwać się pisarz.
Wyobraźcie sobie pisarza współczesnego, który już co do przywilejów
swoich nie ma żadnych złudzeń. Już mu się nie zdaje, że lepiej od innych
widzi, zna, rozumie rzeczywistość społeczną i że jest powołany na to, aby
je sądzić ze swojej wyżyny. Nie kryje się poza kulisami swojego teatru,
lecz sam wychodzi na scenę, mówiąc: ja, które tu mówi, to ja prawdziwe,
nie ja książęce, robotnicze, kupieckie, kobiece, nie ja wymyślone, udane,
nie ja co się w inne ja wciela, lecz ja moje, moje, najprawdziwsze, to samo,
które myje się co dzień rano i chodzi po bułki. To ja mówi do was - z całą
pokorą swoich ograniczeń dość bezczelnie okazując swe winy i brudy. Co
z tego? - zapytacie. Czy ja ciekaw jestem jak sobie pan ów, czy, ten świni
po kryjomu? Czy ja go pytam o to? Czy, to dla niego powód do chwały?
Czy ja chodzę po ulicach i opowiadam o tym co robię w łazience i w
sypialni, a gdybym opowiadał, czy byście mnie nie przegnali i nie zamknęli
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gdzie? Na to pisarz: żebyś ty tego robić nie musiał i nie chciał, ja za ciebie
to robię. - Ani mi się śni! - wykrzyknąłem. Na to on: - Cicho. Śni ci się,
Śni. Jestem na to, żeby twoje najpaskudniejsze nawet sny odgadywać i
wypowiedzieć. A robię to we własnym imieniu, abyś mi uwierzył że jestem
twoim bratem.
- Patrz - mówi dalej - nie jestem sztukmistrzem od opowiadania
zajmujących, wzruszających, czy budujących historii ani też nie myślę
wypowiadać twoich smętnych ideałów, a już żadną miarą nie zamierzam ci
takowych wmawiać. Nie znaczy to, że ich nie mam, że ich nie wyznaję.
Owszem, tyle co ty. I znajdziesz je w mojej książce. Zakłamałbym się w
drugim nihilistycznym kierunku, gdybym nie dozwolił oderwać się tym
głosom, które we mnie przemawiają wysokimi tonami, ho jak wysokimi,
ho jak patetycznymi. Usłyszysz te głosy, ale słuchaj ich razem z tymi
innymi ... piekielnymi, jakie wydaje, a także ochrypłymi, jakie wydaje, a
także z tymi sztucznymi, które innym odbieram, a także z tym moim
głosem, który mi jest najdroższy, i który, gdy nim przemawiam, zdaje mi
się dodawać najwięcej urody - tym głosem najcichszym, którym
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wspominam umarłych, którym wypowiadam moją wielką miłość do
przyjaciół ...
Tyle pisarz nieudałego dzieła. Na to czytelnik: - zrozumiałem, zdaje
się, ale powiedz mi"czy to będzie ciekawe? - Odpowie: - Ach, szalenie!
Wszak sam siebie tu spotkasz, w zdarzeniach, w brzmieniach, w rodzaju
skojarzeń, w lekturach, w biografiach ... Będziesz to czytał jak własne
nieudałe dzieło, bo właśnie z twojej, nijakiej materii, powstanie. - Lecz
powiedz mi - spyta jeszcze czytelnik, któremu zależy przecież na tym, aby
literatura powstająca z materii jego życia i jego przypomnień, była wielka,
na miarę owej dawnej - powiedz mi tedy, czy to będzie coś wielkiego, czy
z takiej gnilnej substancji, z takiej miazgi, może powstać coś wielkiego Arcydzieło! - zapewni go pisarz. Albowiem nie myśl, że arcydzieło jest to
coś doskonałego. Jest to tylko dzieło takie od którego nic lepszego, nic
innego nie powstało i powstać nie może. Bądź przekonany, że to będzie
twoje arcydzieło, które najczęściej wyda ci się odrażające - jak ty sam
sobie. Zostanie ci podane po to, abyś zrozumiał, że twoja epoka - epoka
miazgi - wykonała się, i twój los w niej wykonał się w jedyny sposób, jaki
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mu został dany.
I że wszystko można zacząć na nowo.
Ten temat poświęcam "Jerzemu", albo "Alfie" i datę postawić.
23/XI.
Felieton zaginął! Nie doszedł do Krakowa. Ha, ha. Może lepiej.
Czytanie Ewangelii wg. Św. Mateusza. Ależ to zupełnie co innego niż
kościół podaje. Jest to program etyczno-intelektualnego ładu dla wybranej
elity nie mającej nic wspólnego z religią urzędową.
*
Plan sztuki:
Ojciec i Matka, przed drzwiami łazienki, gdzie zamknięty jest syn.
Wchodzi sprzątaczka, której opowiadają swoje zmartwienie.
Syn - sprzątaczka. Zwierza się jej. Ta nic nie rozumie. Ale bardzo jej
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się podoba monolog syna, jak ludowi musiały podobać się błazeństwa
Hamleta. Ta sprzątaczka przemienia się tedy w tłum, w masę. (?) Ten tłum,
tę masę Syn postanawia wyprowadzić, uprowadzić gdzieś, gdzie będą
szczęśliwi. Ale masa śmieje się, siedzi, klaszcze, woła jeszcze, jeszcze,
t.zn., chce jego błazeństw i historyjek, ale iść nie chce. Syn próbuje ją
wyrzucić, precz woła, won z mego domu, ale masa i to bierze za żart,
rechocze i poprawia mu dykcję. Porywa dziewczynę, i chce być z nią sam,
ale tłum za niemi pognał, i pcha się, chce widzieć wszystko, do końca.
Rodzice wracają do domu. Siadają w fotelach. Rozmawiają sobie
serdecznie, ciepło, nawet troszkę erotycznie, zadowoleni, że Go nie ma w
domu. Może zaginął, może Go Diabli wzięli? Zastanawiają się, czy nie
wziąć sobie psa albo może samochód.
Wtem krzyk - syn wtarabania się z całym tłumem ...
Co jednakże tłum chciał z Synem i jego Dziewczyną zrobić? Tłum
zażądał rozrywki, organizacji i dobrobytu ...
Syn jako król, jako władca, który nie chce władzy, który chce być
sprawiedliwy ...
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Syn odgrywa dla ludzi jakieś dramaty, jakąś serię tragedii, które
wszystkie są nieprawdziwe ... komedię miłości, władzy, ideologii, Boga ...
Syn próbuje się ich pozbyć wprowadzając im terror, ezoteryczną
sztukę, potwornie skomplikowaną ideologię, perwersję erotyczną ... Syn
chce, aby się zbuntowali. Na nic. Tak samo, jak Dziewczyna, która wciąż
wierzy jego miłości etc. ...
W końcu wraca do domu, do rodziców, a zanim tłuszcza, których
Ojciec jakoś tam po swojemu terroryzuje - po głupiemu. ...
Dziewczyna do spółki z jakimś kochankiem zabiła ojca (?); podrzuciła
go na drodze.
X. przejeżdżał, coś potrącił, zobaczył trupa. Przewożący, oskarża się ...
To oskarżenie jest mu potrzebne. Oczywiście, zabił nieumyślnie, więc
problem w ogóle nie tu leży. Potrzebne mu jest to oskarżenie w ogóle w
stanie w jakim się znajduje. Podtrzymuje go w tym dziewczyna. Ona jedna
rozumie jego skrupuły i jego mękę. Wstrętna żona, obrzydliwe środowisko,
podła milicja próbuje mu to wyperswadować. Szczyty kabotyństwa i
histerii. W gruncie rzeczy wszystko polega na tym, że mu się ta
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dziewczyna podoba, i przeciąganie tej sprawy jest okazją do spotkań z nią.
Ta ulega, bo tym sposobem zabezpiecza się. Razem, wymyślają coraz to
nowe dowody jego zbrodni.
Wszystko odkrywa wspólnik, który nie zniósł tych flirtów.
Potwierdza to milicjant, który tę parę już od dawna miał na oku.
Wszystko było wszystkim z góry wiadomo.
A on, X. chciał wydobyć się ze sztuczności! Z komedii.
I. Teatr.
II. Jazda obłąkana.
III. Wypadek.
IV. Dziewczyna.
V. Milicja.
VI. Powrót do domu. Kłamstwa, dramaty, wszystko skończone.
VII. Ucieczka do trupa, czy dziewczyny?
VIII. Milicja niedowierzająca, robi dochodzenie.
IX. Spotkanie z typem.
X. Szczęście z dziewczyną, trupem, milicją, typem - nareszcie życie,
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zerwanie z domem.
XI. Ostatnia jazda - wszystko odmienione, śnieg spadł. Lód ściął. Gładko,
ślisko, goło.
XII. Tryumfalne wejście w dom Dziewczyny - ta spłoszona dziwnie. Typ
się zjawia, który wszystko wysypuje i chce zabić, zabić.
XIII. Milicja jak Deus ex machina.
*
Stało się, że autor dramatyczny podczas premiery swej sztuki odczuł
nicość teatru, literatury, wszelkich sztuczności, gry i zabawy, a w związku
z tym także własnej egzystencji. Aktor grający główną rolę, wygłaszał
właśnie końcową kwestię. Zenon Morawski, autor, słuchał jej, ukryty w
dyrektorskiej loży, ukryty za baterią reflektorów. Nie widział z tego
miejsca sceny, a zbliżać się nie chciał do balustrady, której parapet
wyłożony był pąsowym pluszem, aby nie być poznanym od publiczności.
Obserwował tedy robotę reflektorów - cichą, dyskretną, patrzył jak im
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szklane źrenice zachodzą coraz to innym kolorem, jak im się łby podnoszą
i spuszczają. Z głębi, z dołu odgrodzonego od oczu i uszu Zenona pokrytą
pluszem balustradą dochodził spłaszczony, głuchy, jakby echa
pozbawiony, teatralny właśnie głos aktora Jochynika ... Nadchodził
moment, kiedy Morawski powinien pospieszyć na dół za kulisy, gdzie
według umowy miał czekać aż go publiczność wywoła. Zenon wstał
cichutko i bacząc aby żadnego nie sprawić hałasu, na palcach, wyszedł z
loży. Oprócz niego znajdowała się tu jeszcze jedna osoba; brunetka o
płaskim profilu, o podłużnej twarzy, cała w czerni. Siedziała tu już kiedy
Zenon wszedł do loży - obróciła ku niemu głowę, prawie nie
odpowiedziała na jego ukłon. Nie znała go widać, nie okazała mu
najmniejszego nawet zainteresowania, a w czasie spektaklu nie siliła się
nawet na to, aby w obecności autora ukryć nudę, a nawet zniecierpliwienie.
Częściej popatrywała na widownię niż na scenę, grzebała wyraźnie coś tam
zauważyła ciekawego, bo wychylała się nawet i marszczyła z
współczuciem piękne cienko zarysowane brwi, aby coś tam, w ciemności
... Tekst nie obchodził jej wcale. Ale słyszała go, z pewnością, bo w
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jednym miejscu uśmiechnęła się lekko nie do Zenona, do siebie i nie dla
niego, bo ten wolałby w tym miejscu uśmiechu niczyjego nie
widzieć.Właśnie niedługo potem Zenon powstał i bez szelestu wyszedł z
loży. Przy samych drzwiach obejrzał się jeszcze; podłużna głowa
zakończona obfitym, ciemno-złotym węzłem, spoczywała teraz na
złożonych dłoniach, i trudno było powiedzieć w co teraz patrzą, podłużne,
szare oczy, czego słuchają myśl ukryta pod włosami, a nadto ozdobione
jeszcze ciężkimi klipsami uszy. Zamknąwszy bardzo cicho drzwi
wyplątawszy się z pąsowej kotary, Zenon pomaszerował pustym, na wpół
oświetlonym korytarzem tupiąc głośno. Aby wejść za kulisy musiał
przewędrować cały łuk korytarza i przejść koło garderoby. W kącie
gawędziły półgłosem dwie bileterki. Szatniarka powstała na jego widok i
spytała:
- Już pan wychodzi?
- Nie - odparł z rozżaleniem, ale zwolnił kroku.
Gdyby tak ... Ale płaszcz zostawił i tak w garderobie dyrektora.
Zrezygnowawszy podszedł więc do drzwi z napisem "Wstęp wzbroniony" 1660
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za nimi całkiem inny świat: schody, zwyczajne, betonowe, strome, żadnych
tam dywanów, złoceń, żyrandoli, żadnych ceregieli, schody jak do pralni,
jak do. ... Kapustę ciągną z dołu i głos skrzekliwy, płaski, jakże prawdziwy,
z dna życia gesty, krzyczy:
- Pani Makowska pożycz mi pani chochelki.
I drugi jej odpowiada.
Zenon zbiegł o jedno piętro niżej i znalazł się znów przed drzwiami z
napisem "Wstęp wzbroniony". Za nimi korytarz. Gruby chodnik pleciony
tłumi kroki - Światło z napisem Cisza. Strażak i gaśnica.
Szeregi drzwi, jedne z nich uchyliły się i głowa czyjaś cała we włosach
rozburzonych, i ramię czyjeś gołe, i zapach garderobiany wionął. Głos w
tej pustce: głos bez echa, płaski, ciemny: - Nie, ja nie wrócę ... - głos z
głośnika zawieszonego nad wahadłowymi drzwiami, którymi kończy się
korytarz. Za tymi drzwiami, wiedział to Zenon, jest jeszcze jeden korytarz,
z niego wyjście do poczekalni aktorskiej, a za nią kulisy. Tam czeka nań
inspicjent, tam gdzieś zakryły za drabiną reżyser - na brzegu tej gorącej,
szemrzącej pustki, na brzegu widowni.
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- Zostawcie mnie ... - mówił głos. ...
W tej chwili jego żona, córki wskakują na huśtawki, przemieniają się w
małpy i ptaki w straszliwe kolorowe ZOO, ale On, bohater sztuki, Zenon
(współczesną modą, Zenon dał bohaterowi swoje imię) szuka syna, który
zbiegł, człowieka prawdziwego. Nie, ten już nie wróci. Rzucił ojcu w twarz
straszliwe oskarżenie i poszedł między kulisy. I oto on - drzwi wahadłowe
pchnięte silnie rozlatują się jak ... i on, chłopiec w sztuce zwany Markiem,
biegnie naprzeciw Zenona. - Dobrywieczór panu, - woła poznawszy aktora
- Fajnie idzie. Za chwilę koniec. - Podbiegł do telefonu. Nakręcał.
- Halo, Majka. Zaraz będę. Jeszcze ukłony. - Posłuchał. - Na receptę? Dobrze. Pa. - Trzasnął słuchawką. - Teść mi choruje. Kaszle, dusi się.
Chodźmy się kłaniać.
- Zaraz przyjdę, - powiedział Zenon.
Zadudniły drzwi, jak woda co się kotłuje nad mlekiem. Otwarły się
jeszcze w pędzie, jeszcze chcąc pochłonąć Zenona - a ten zmykał.
Spiesznym krokiem szedł teraz w przeciwną stronę, po plecionym
chodniku, mijając drzwi garderób, szedł ku drzwiom, za którymi [...] i
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kapusta.
- Panie autorze! - rozlega się głos za nim.
Trzymając w rękach dwa skrzydła drzwi wahadłowych jak dwa konie
za uzdy, stał inspicjent - czekamy!
Z otwartej otchłani, z poza pleców inspicjenta, poprzez korytarze
bufety i [...] dochodził szum. Zenon zawrócił.
- Już idę - powiedział.
*
Wszystko poszło dobrze - oklaski jak oklaski; nie bardzo silne, ale
przewlekłe, a kurtyna parę razy spadała i podnosiła się. Zenonowi za
każdym jej podniesieniem zdawało się to trochę naciągnięte, ale niech tam.
Śmiać mu się chciało. Pocałował w rękę Agatę Krystek nie myśląc już
nawet o tym jak bardzo denerwowała go na próbach - nic nie rozumiała z
roli jaką jej wyznaczył. Miała być czułą, ciepłą idiotką, a tymczasem ...
Najgorsze, że była dla niego, dla Zenona właśnie tym, czym miała być dla
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... w sztuce, a w sztuce ... Już na próbie czytanej, Zenon, niby przypadkiem
usiadł obok niej, podawał jej papierosy, przedłużał w nieskończoność
moment zapalania papierosa, ona raz wzięła w obie dłonie jego dłoń z
zapałką i t.d. Potem już ona siadywała obok niego, w czasie dalszych
czytań, i na widowni, gdy próbowano pierwszy akt, w którym nie grała.
Tyle. Nic więcej. ... Nie odważył się dotąd zadzwonić do niej. Obiecał
sobie to solennie teraz, gdy trzymając jej drobną damską dłoń w prawej
ręce, a w lewej spoconą łapę reżysera Wójcickiego. Kłaniał się po raz
ostatni pustoszejącym już krzesłom. Jakby w odpowiedzi na to ciche
postanowienie Agata, po zapadnięciu kurtyny, powiesiła mu się na szyi i
przylgnęła do niego całym ciałem, i pocałowała mocno, prosto. I
powiedziała - Gratuluję ci kochany.
Nie byli dotąd po imieniu.
Czując w sercu (w sercu? wokół serca? w dołku? w żołądku?) dobrze
znany skurcz - skurcz lęku i radości, że oto coś się zaczyna, poszedł z całą
hałaśliwą gromadą do bufetu aktorskiego, gdzie czekała wódka; ciągnęło
stamtąd kapustą - bigos przygotowany gdzieś tam w podziemiach 1664
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wyjechał do bufetu, i dymił.
Monika już tam była, przyprowadzona przez Jaśkę - który tu był
kierownikiem literackim. Monika starała się po swojemu zachować
swobodę.
- Hej - powiedziała na widok męża i wyciągnęła ku niemu lewą rękę; w
prawej trzymała talerzyk, pusty jeszcze, na talerzyku stał kieliszek z
wódką. Monika lewą ręką przyciągnęła do siebie Zenona i pocałowała go
w policzek i mówiąc: - Gratuluję mężu drogi i - starła palcem szminkę,
którą zostawiła.
-Dziękuję - odrzekł. Z rękami w kieszeniach, z papierosem z ustach dawał
do zrozumienia, że jeszcze nie włączył się do uroczystości.Udawało mu się
to dość długo. Wódka znikała szybko, ale rychło poczęto ujawniać zapasy.
Zjawił się inspicjent - chłop atletyczny o okrutnej twarzy; dorabiał sobie
niemymi rolami katów, strażników więziennych, włóczęgów, etc.
Przyprowadził ekipę techniczną ... Picie zapowiadało się na długo i bardzo
mocno. Ale byli to wszystko ludzie wprawni, umiejący dozować rozkosze.
Po wychyleniu pierwszej kolejki butelek, rozległy się skandowane wrzaski:
1665

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

- Klub Tytanów, Klub Tytanów ...
- O co chodzi? - spytał Zenon Agaty, która znalazła się obok niego.
- To wygłupy Jasia i kolegów.
Klub Tytanów - ludzie zdolni, ale pewnie do innego zupełnie teatru.
Mistrzowie pantomimy, parodii, błazenady cyrkowej, zgrani, inteligentni,
szczęśliwi ilekroć mogli wystąpić razem i wymyślić sobie numer. W
normalnych rolach nie mieli nic do zaprezentowania. W sztuce Zenona
mieli numer. Byli chórem, który ani na chwilę nie odstępował bohatera - co
najwyżej kryli się tylko po to, żeby zaraz pojawić się to patetycznie, to
szyderczo, to jako erynie,to jako tłuszcza, to jako reporterzy. Nic zresztą
nie mówili - a tylko gestami regulowali nastrój scen. Ale gdzież oni?
- Klub - ty - ta - nów, klub ty - ta - nów - skandowano.
W tej chwili gdzieś w korytarzu rozległy się dźwięki trąby. Oto oni,
tytani. Zenon rzucił się do drzwi, i uciekł. Na zakręcie korytarza ukazał się
Jasio grający na trąbie, w słomkowym kapeluszu ... Za nim X.Y.Z. niosący
trupa. - X.Y. szli jak zawodowi żałobnicy z odchylonymi głowami, a
maleńki Z z tyłu z rękami w górę podniesionymi - sam podtrzymywał
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plecy - a chwiał się przy tym i skandował i szedł ledwo, ledwo. Trup leżał
sztywno przykryty prześcieradłem - był bowiem z papier-maché. W sztuce
zawsze grał następującą rolę: gdy bohater sztuki postanawia sobie w łeb
strzelić, chór usłużnie pokazuje mu jego własnego trupa już w tłumie i na
katafalku. Bohater odwraca wtedy głowę ze wstrętem i powiada:
- Nigdy do tego stanu nie dopuszczę.
Teraz trupa witano oklaskami i położono oczywiście na dwóch
zsuniętych stolikach po środku sali. I zaczął się taniec, w koło, w koło. I
wódka, i śpiewy, i błazenady.
Monika bawiła się doskonale, t. zn. taką sobie doskonałą wmówiła
zabawę. Zenon wypił parę wódek, z przymusu i łaził za Agatą. Ta, zalana
trochę, zdawała się zapominać o nim, pełno jej było wszędzie, wrzeszczała
trochę, angażowała się w każdy wygłup. W białej firance na głowie, brała
ślub z trupem, którego na tę okazję postawiono sztorcem. Jasio dawał ślub,
X. trzymał koronę ... Z. maleńki, kucał za trupem i podtrzymywał go w
pozycji stojącej. Skończyło się upadkiem trupa i zaraz pogrzebem, w czasie
którego Agata odegrała rolę wrzeszczącej i łkającej wdowy.
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-Chodźmy do domu - powiedział Zenon Monice. Ta perorowała coś w
otoczeniu personelu technicznego. Inspicjent trzymał ją nawet za rękę.
Monika opowiadała naturalnie o tym jak miała zostać aktorką.
- Po co? - odpowiedziała - jest wesoło. Napij się wódki.
- A jak wrócimy do domu?
- Zostawimy wóz! - On się martwi - powiedziała swoim adoratorom. - jak
wrócimy do domu. Piechotą!
Wybuchnęli śmiechem i proponowali nocleg tu w teatrze, w
garderobach. - Mało to razy - !
Aktor grający główną rolę był już zupełnie pijany ...
- Gdzie jest ten skurwysyn - pytał.
- Musiał pojechać do domu. Teść mu choruje - powiedział mu Zenon.
Tamten wpatrywał się w niego.
- A ty skąd wiesz?
- Słyszałem jak przez telefon mówił.
- Z kim mówił.
- Z żoną chyba.
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- On nie ma żony.
- To już nie wiem. Czego chcesz ode mnie - wszyscy tu już mówili sobie
po imieniu.
- zostaw go on nic nie wie - wtrącił się ktoś z boku.
- Zaczekaj - aktor z pijackim wzrokiem, wpatrywał się w Zenona.
- Jak nie wie to co mówi.
- Dobrze chciał.
- Co mówi, że tamten z żoną rozmawiał, kiedy on żony nie ma.
- On przypuszczał.
- Jak to przypuszczał. A dlaczego on stoi i nie pije.
Tu Zenon po raz drugi tego wieczora poczuł, że coś przewraca się w
nim, dokonuje, że dochodzi w nim do granicy - coś ... Oto pętał się tu,
niepotrzebny, trzeźwy, zimny, opuszczony, niezdolny. Ciężko i źle znosił
tę zabawę, w której kto żyw prezentował swoje zdolności - a to humor, a to
talent imitacji. Gadali! Jak gadali. Ile mieli do powiedzenia. On milczał.
Czego A. od niego chce? Co tu się stało. Wypił wódkę. Poczuł, że musi coś
zrobić, że musi wydostać się ... Zdawało mu się, że go ktoś nawołuje,
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wzywa, zaprasza. ... Obejrzał się. Tak, Ta sama kobieta o płaskim profilu,
która w loży nie zwracała na niego uwagi, ani na sztukę, była teraz tam, w
bufecie. W czarnej sukni, z odkrytymi ramionami, rozmawiała z Jaśką.
Przybliżył się. Rozmawiali po francusku - Jaśko plątał się bełkotał, udawał,
zobaczył Zenona.
- Mówisz po francusku -.
Kobieta obejrzała się, uśmiechnęła lekko.
- Nie - odpowiedział Zenon. - Nie mówię.
- I cofnął się .
- Nie opowiadaj ... Mówisz.
Zenon podszedł do Agaty. Chwycił ją mocno za rękę.
- Chodźmy stąd. - szepnął.
- Najdroższy! - powiesiła mu się na szyi- Kochaniutki ... Ożeń się ze mną,
weź mnie na córeczkę, na kotka, na pieska ...
Strząsnął ją z siebie. Wypił wódkę.
- Mistrzu - powiedział do niego stary aktor G.
- Ale ja nic, ale to nic nie rozumiem z tej pana sztuki.
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- Nie musi pan rozumieć - odpowiedział mu ostro Zenon.
Głos jego wpadł w pustkę, która akurat się zrobiła, tzn. w ciszę; i
wszyscy go posłyszeli.
- Jak to nie muszę, skoro mnie krew zalewa, gdy czego nie rozumiem, a
gdy mnie krew zalewa grać nie mogę. Człowiek wychodzi na scenę nie po
to, aby być kimś - kimś obcym, niezrozumiałym dla siebie - ale sobą,
innym sobą, ukrytym sobą. Ale na to musi rozumieć ... - Czy pan całego
siebie rozumiesz? - E, mistrzu ... nie bądź pan tego ... ten.
Cóż to stało się Zenonowi? Wszak pilnował się zawsze dotąd, aby nie
ujawnić się, nie odkrywać; nie przemawiał publicznie, nie angażował się w
dyskusje. Unikał spotkań z czytelnikami, nie wszczynał rozmów z
krytykami. Starał się milczeć, mądrze milczeć. Cóż to za kabotyństwo
wyzwoliło się z niego - jakaś chęć popisania się, cóż go to zmusiło do
zagrania roli pisarza? Duch tego miejsca? Popisy błaznów? Mówił, i
słuchali ... Tytani, podpełzli mu do nóg i ułożyli się, jak dzieci u stóp
Wernychory ... Zenon udał, że nie widzi ich błazeństw - Aktor - mówił ...
A gdy skończył, widząc krążące w tłumie brutalne, chichoty, słysząc
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szepty ... wiedział, że jest zupełnie skompromitowany. Obejrzał się - czemu
dama o ptasim profilu patrzyła nań bez zainteresowania. Zenon wypił
kieliszek wódki, po nim drugi. I wyszedł z bufetu.
Korytarz, wewnętrzne schody, portiernia. Śpiący portier podał mu
płaszcz.
Zanim wyszedł jeszcze: z góry dochodził - zawodzący chór: - W
mogile ciemnej śpij na wieki.
Na samochodzie rosa. Włączył wycieraczki, ruszył pustymi ulicami.
*
Cały ten wieczór składał się z ucieczek; wciąż powtarzał się ten sam
ruch: dojście, cofnięcie się, ucieczka, powrót. I oto znowu: Zenon
dojeżdżał do domu, już zwalniał pod znajomą latarnią, już dawał znać
kierunkowskazami, że zbliża się do skraju chodnika, gdy nagle, nagle dodał gazu i minął dom; gdzie miał mieszkanie, gdzie miał łóżko, tapczan.
lampę, maszynkę do golenia. Dlaczegóż minął - wzruszył ramionami - i
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objechawszy kwadrat ulic znalazł się znów w tym samym miejscu. I znów
zwolnił, znów dał znać kierunkowskazem, i znów dodał gazu, śmiejąc się
do siebie z osobliwym zadowoleniem, jakby rym znalazł, albo szczęśliwe
rozwiązanie scenicznej sytuacji. Minął dom po raz drugi, dlatego, że nie
zatrzymał się przed nim, gdy go mijał po raz pierwszy; powtórzył to samo
z poczucia rytmu, które nad jego świadomością wyostrzoną przez alkohol
na wszystkie elementy ukryte, górowało teraz nad innymi poczuciami - nad
logiką, nad odpowiedzialnością. Przed imperatywem bytu ustąpić nie mógł,
i pojechał, rozmyślając co mu teraz czynić należy, kiedy i czy w ogóle
wolno mu będzie do domu powrócić. Jechał, myśląc, prosto, aż się znalazł
na przedmieściach pod drogowskazem pokazującym trasę do X. Puszcza
cię wzywa - powiedział i jechał szosą włączywszy długie światła, które
roztoczyły przed nim złotawą księżycową poświatę, dymiącą białym
oparem. Liście sfruwały przed nim i padały jak ptaki ustrzelone w locie i
jak namaszczenie (?) toczyły się po asfalcie ... Mżawka zalepiała szybę,
wycieraczki pracowały ...
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*
Tak zrobić, żeby Zenon kukłę przejechał, a trup znalazł się gdzie
indziej. I dlaczego?
*
... Dodał gazu. Jedźmy. Dokąd. Tego właśnie nie wiedział. Jazda
wciągała go jak wir, jak gra, jak zagadka. Już opuścił miasto. Już pędził, a
że pędził, przyspieszał, chcąc aby pęd rzeczywiście był pędem. Gdyby
zwolnił zatrzymałby pewnie wóz, a gdyby go zatrzymał, powróciłby. I na
cóż to wszystko. Pędził więc. Poczuł raz i drugi owo charakterystyczne
drgnięcie, czuł jakiś uskok całego wozu, jakiś jego odruch nieprzewidziany
i niekontrolowany. I pomyślał: Och, ślisko. Mżawka utworzyła na
powierzchni szosy warstewkę błota, nadzwyczajnie niebezpieczną. Ta
szybka jazda była niebezpieczna. Ale nie mogła nie być tak szybka, jeśli
nie miała skończyć się, zatrzymać całkiem. Groziła wypadkiem albo
1674

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

powrotem, tj. powtórzeniem ruchu, który prześladował go przez cały
dzisiejszy wieczór: ucieczka, dojście do granicy, powrót. Czy miałby
grozić ten powrót - stąd? Wszystko, wszystko co było - unieważnić.
Wszystko,, wszystko cofnąć. Nie. Więc jechał dalej w niebezpieczeństwo.
W śmierć? Tak, w śmierć. Wóz drgał w rękach, wymykał się spod kontroli,
jazda wisiała na włosku, zależała od niewielu już rzeczy. Znaki wysuwały
się z nicości jeden za drugim; zakręt w lewo, garby, zakaz wyprzedzania,
przejazd, itd. ograniczanie szybkości. ... Cóż. Strzałka szybkościomierza,
blado oświetlona, dochodziła do 100, spadała do 80 na zakrętach, wahała
się między 100 i 90, z poczucia porządku doprowadzał ją do 100, niech już
tak będzie.
Lecz oto skrzyżowanie. Rozjazd. Jeśli pojedzie nadal prosto, droga
poprowadzi go równiną aż do powiatowego miasta M., a stamtąd już do
nikąd jazdy nie ma - chyba do Warszawy. Jest jednak skręt w lewo, w
dolinę ...ską; ostrymi serpentynami, zasypanymi gęsto listowiem, zjedzie
sobie nad rzekę, potem wzdłuż rzeki, skalnymi załomami popędzi aż do
miasteczka X. ... skąd inną drogą powróci do miasta, akurat nad ranem.
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Tego rozumowania nie przeprowadził jednak. Powrotu porannego nie brał
pod uwagę. Jazda doliną, serpentynami wydała mu się bardziej samobójcza
od jazdy szosą przez M. do Warszawy. Tą szosę znał na pamięć; jeździł nią
dniem i nocą - banalna wyprawa, do Warszawy musiała zakończyć się
banalnie - noclegiem w hotelu literackim na Krakowskim Przedmieściu i
telegramem do domu: jestem tutaj. Cóż z tego: anegdota. Upił się i
pojechał do Warszawy. O, nie! To rzecz poważniejsza. Las, serpentyna,
dolina, warczący wściekle samochód w cichym ogrodzie, smugi
reflektorów zamiatające po skalnych zboczach. Jazda, jazda. Otóż już
pierwsze drzewa i znak zakrętu, pod spodem linii zakrzywionej cyfra 15
obok
ruch
pozorny,
przypominający
matematyczny
symbol
nieskończoności. 15 zakrętów. Jazda. Jazda.
*
1) Przejście - tak by w nim ta historia powstawała w poetyce narzuconej
przez jazdę i tło.
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2) do Parmy, stąd hiszpańskie zadęcie Starego; Żona brzydka Hiszpanka,
córka z prawdziwym w tej okolicy imieniem Inez.
*
A tam nisko, tuż przy szosie, na urwisku, nad rzeczką, stał dom, mocno
podmurowany, z drewnianym gankiem, gontem kryty, z belek i tarcicy,
pobielany. Mieszkał w nim stary leśniczy Wantuła z córką Heleną, pięękną dziewczyną, sam, bo mu umarła żona. O leśniczym powiadano, że był
bogatym człowiekiem, jako że dzieckiem będąc razem ze swymi ojcami
powędrował do Kanady tam spędził większość życia, dopiero 50 lat mając,
powrócił tutaj z fachem, i pieniędzmi, złożył kaucję na urząd leśniczego w
państwowy bank i ten dom postawił. Ożenił się z młodą, choć nieładną, i
kaleką niewiastą, która w połogu zmarła, pozostawiając mu tę oto Helenę
pię-ękną dziewczynę smukłą i ciekawą.
*
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W, przywiózł żonę, brzydką Hiszpankę, która wraz umarła. Inez ...
*
Ciekawa była. Skończyła studia w Krakowie. Niewiadomo jakie. W
łachach. Zarośnięta. Ojciec potwór, alkoholik, maniak, skąpiec,
awanturnik. Pożałowania godne. O tę dziewczynę chodził człowiek jeden,
stary, rozwodnik. Szalenie polski, Filip, polska fujara, z kartoflanym
nosem. I to niezrozumiałe czego ten człowiek od niej chciał, gdyż nic do
niej mu. Nic. On z innej gliny, Ona z innej, nie wiedzieć jak to mogą tak
odmienne z sobą, łączyć się natury. Dziwactwo, któremu dziwowała się
cała wieś. Węzeł tragiczny. Ktoś, jakoś rozciąć to musi.
Beznadziejny związek.
Beznadziejne małżeństwo.
Beznadziejna miłość.
Np. ubogi dróżnik, pijaczyna. Który ma córkę p. Inez, Hiszpankę etc.
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pię-ękną i wykształconą - ta za mąż wyszła w mieście. Ale mieszkać gdzie
nie miała, choroba męża, dziecko, przyjechała tu, do ojca, gdzie dom jest i
pieniądze ukryte, pilnowali, aby stary nie przepił wszystkiego i nie
przełajdaczył.
*
Obsesja. Ktoś powiedział: przecież go w końcu co zabije. Przecież go
trafi. Lecz nie trafiło. Więdła z dnia na dzień, piękna Inez ... Jak tam
kiełkowała myśl o zbrodni? W tym zwykłym, skromnym domeczku? Jak,
ona tam dojrzewała, wzrastała? Jej narzędziem stawała się szosa, która w
tym miejscu, jak klinga noża, jak półka spadała ...
I oto co wymyślili ...
*
Zenon jedzie. Przyspiesza. Przyspieszając jakby wyjaśniał swoją
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sytuację, i wydaje mu się jakby zmierzał do tego jej jasnego punktu,
którym np. [...] było ujrzenie własnego trupa. Zenon jechał do trupa. Pnie
brzóz - białe - migały coraz szybciej, bliżej, podbiegały, ustawiały się w
różnych szykach. Samobójstwo tej jazdy. Niewinność tych brzóz.
Niewinność tych liści, które w świetle podrywały się i opadały pod koła.
Wtem.
Wtem na zakręcie, szczególnie ostrym, najostrzejszym, przed którym
ostrzegała tablica ograniczająca szybkość jazdy do 30 zaledwie km/godz.,
gdzie szosa opadała na mostek, pod którym kłębił się potok, tu właśnie z
balustrady, coś runęło - cień, sylwetka, pod koła, i miękkie uderzenie
targnęło samochodem.
Zenon zatrzymał. Nie odrazu. Ta jazda do trupa porwała go - i wziął ją
dosłownie, tak dosłownie, że gdy ta myśl: trup - zaświtała w jego głowie,
on dalej jechał czując jak ziębną mu końce palców, jak drętwieje całe ciało.
I trwało to niedłużej niż kilka sekund, a wystarczyło na przejechanie
następującego zakrętu, za którym stanął.
Ale zanim stanął, zobaczył przed sobą stojącą sylwetkę. Biała. Z
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rowerem. (Na marginesie - Nie.)
Przeciwnie, stanął natychmiast! I rzucił się na poszukiwanie trupa.
Wyglądało to na chęć ekspiacji, a naprawdę było ciekawością trupa, chęcią
zobaczenia trupa, chęcią włożenia palców w jego rany, w los, w ostateczne
jego dopełnienie.
*
Przyjmijmy: zrobili kukłę z wosku, trocin, kamieni etc. Odzieli w stare
ubranie ojca i podrzucili na szosę. Filip ukryty siedział i worek pchał pod
koła przejeżdżającego samochodu, worek wiązany na sznurze po to, by go
gwałtownie ściągnąć w razie potrącenia i wrzucić do potoku.
Oczywiście, dalsze opowiadanie z punktu widzenia Zenona - albo
podwójne.
Czyj znak? Inez, naturalnie. Otóż ona go nie dała; przestraszona tym,
że Zenon stanął natychmiast; wybawiając ją tym samym od zbrodni. Stary
pijanieńki wyszedł z domu, poszedł do wsi, bawił się tam do rana, i
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wracając do domu sam wpadł do potoku, do tego samego potoku, do
którego miano go wrzucić - i zabił się, owszem. M.O. bardzo się trudziła
zanim ustaliła, że tak daleko spłynąć nie mógł. Przeziębił się i umarł lub
nawet rozbił.Co robił Filip? Jego zadaniem było upijać starego w domu, a
na dany znak zawlec go do potoku. Stary z reguły upijał się w domu. Nie!
Stary chciał iść do wsi, ale młodzi go trzymali siłą, bo to mniej kosztowało.
Dawali mu wódkę i pilnowali, dopóki się nie zalał. Tej nocy uciekł im,
korzystając z zamieszania, z ambarasem, w jaki wpadł Filip, na
wiadomość, że Zenon zatrzymał się i szuka trupa. Zjawienie się Zenona,
który żąda pomocy w odnalezieniu trupa, wywołuje w Filipie reakcję wręcz
zbrodniczą - ten zastanawia się już czy nie zaskarżyć Zenona. Dodać
trzeba, że Filip jest łagodnym z natury człowiekiem i właściwie muchy by
nie skrzywdził.
*
Milicja szuka, bada, pędzona przez Zenona.
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30.XI.
Ech!
Wczoraj u Wł. B. Tam Paweł H. Głupio. Wygrzebywali stare pisma i
książki, żeby sprawdzić kto co kiedy głupiego napisał. Obrzydliwa zabawa,
przypominająca pornografię.
*
Cień myśli na Dedala: dramat. Czy istnieje dramat współczesny?
Dramat: Konflikt racji etycznej życia. Klasyczna jego postać: małżeństwo z
przekonania. Postać anty...: małżeństwo bez przeszkód. Żeń się, proszę
bardzo. Miłość bez hamulców. Brak miłości w rezultacie. A więc jakgdyby
cała miłość była w zakazach o przeszkodach.
Nie widzę w życiu współczesnym sytuacji, rodzących dramaty.
Przypomnijmy sobie, że u nas pisano o konflikatch socjalistycznych. Albo,
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zdawało się, że t.zw., "klasowe spojrzenie" odrodzi dramat. I rzeczywiście
teoretycznie ... Rzecz okazała się fikcją. Dlaczego? Ponieważ konflikt
polityczny nie rozegrał się wcale w sferze etycznej; nie przeniósł się w
sferę etyczną.
To samo, prawie to samo dotyczy dramatu egzystencjalistycznego.
2.XII.
Andrzej chory.
Dziś Zdrawko Malić. Dałem mu Króla. Król podoba się Jarkom; to
dobrze. Sprusińskiemu. Też dobrze. Malićovi chyba niepotrzebnie dałem.
*
Ten wieczór u Bartoszewskiego, to wspominanie kompromitujących
artykułów; wierszy etc. Jaki to ma sens? Po co to? Czy przeszłość nas
kompromituje? Tak, jeżeli nie umiemy jej bronić.
1684

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

*
Kto, co, kiedy? Ulubiona zabawa - ciekaw jestem czy tylko wśród
intelektualistów: wspominanie kto kim był, co głupiego powiedział lub
zrobił, i jak dawno to było. I potem: Drań ... X. był endekiem, Z.
piłsudczykiem, W. chwalił Hitlera, B. podczas okupacji ..., C. za Stalina. ...
Tak się dzieje w każdej epoce zmiennej, w każdym pokoleniu, które mija
różne katastrofy historyczne. Jak to było np. w Królestwie Polskim, kiedy
każdy człowiek po pięćdziesiątce miał za sobą kilka wcieleń politycznych:
jakobina z czasów sejmu czteroletniego, kościuszkowca, kolaboracjonisty z
czasów pruskiej okupacji, bonapartysty - w końcu lądował w cenzurze jak
Szaniawski, w policji jak Różniecki. Francja ówczesna dostarczała wzorów
klasycznych zmienności i oportunizmu. Przez ileż wcieleń przeszedł sam
Viktor Hugo.
*
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Czy przeszłość nas kompromituje? Tylko wtedy, gdy nie umiemy jej
wyjaśnić.
Zrobiłem co głupiego, kiedyś, dawno. Powiedziałem, napisałem,
popełniłem. Dawna książka, dawna miłość, dawna wiara. Jak się z niej
usprawiedliwić? Przed dawnym sobą, przed innymi? Bywa czasem, że cała
kultura staje się kulturą rozrachunków. A jest to głupia zasada. Cóż - takie
rozrachunki. W imię jakiej wspólnej racji! Zwycięskiej? W imię jakiej
miłości - lepszej? Rozpoznać - czy wtedy działałem, pisałem, wierzyłem,
kochałem, całym sobą - czy tylko jakąś moją cząstką? Co to wtedy
znaczyło? Może marzenie było ukryte? Może ...
Przeczytałem u Schopenhauera - pewnie już do każdego dotarły piękne
aforyzmy ...
przeczytałem, że człowiek składa się z ... i roześmiałem się w głos. Jakże to
napisać? Przecież to wszystko jest z ruchu, w zdarzeniach. Przecież
człowiek składa się avent tout ze zdarzeń - z tego co mu się przydarzyło?
Przecież próżno mówić, że w takim lub innym zdarzeniu człowiek pozostał
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wierny sobie lub nie pozostał.
3/XII.
Kto, co, kiedy. Zrobił, powiedział, napisał, wyznawał. Co głupiego, co
nikczemnego, co przeciwnego temu, co dzisiaj głosi, wyznaje, czyni ...
Czy przeszłość nas kompromituje? Gdyby tak było, nie miałbym
odwagi palcem dzisiaj ruszyć. Skąd mam czerpać pewność, że dzisiaj
postępuję słusznie, poważnie, roztropnie, skoro w dzisiejszej i w niedawnej
przeszłości mojej i w przeszłości drugich, dziś widzę aż tyle głupstwa?
Przeszłość kompromituje wtedy tylko, gdy zupełnie nie potrafimy jej
wyjaśnić ... Byłem tym i owym, chociaż dzisiaj jestem zupełnie czym
innym. Proszę: dlaczego. Dlatego, że to właśnie wydało mi się jedynie
słuszne. I dziś jeszcze potrafię moje ówczesne przekonania wyłożyć,
jeszcze dziś potrafię ich bronić, chociaż potrafię je dziś już krytykować czego dowodem jest dzisiejsza moja postawa i dzisiejsze moje
przekonania. Nic nas w życiu nie kompromituje, jeżeli potrafimy z owego
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życia złożyć całość.
4/XII.
Z Sołżenicyna: [ ... cytat po francusku...]
7/XII.
Dziś - Brandt na kolanach przed pomnikiem Bohaterów getta.
*
Cierpią. Na brak, na niedowład, na pustkę, na rozpacz, na chłód, na
samotność, na hałasy dnia, na przywiązanie do drobnych przyjemności i
małych obowiązków.
Małe obowiązki - to zamiast miłości; zamiast ofiary z życia.
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9.XII.
Te trzy pola (religia, jako kultura, wyznanie jako więź społeczna, wiara
jako wewnętrzne usposobienie), te trzy pola, z których jak mi się zdaje (i
jak pisałem) składa się cała rzeczywistość sakralna, i które tylko w
nadprzyrodzonym porządku, dla mnie niepojętym, nachodzą na siebie,
tworząc jedność, zbliżają się do siebie w takich okazjach, jak święto; ale
zasada ich zbliżenia nie jest nadprzyrodzona, tylko sentymentalna.
10/XII.
Wczoraj u Jerzego A. W końcu nic ciekawego. Ładny obraz
Samborskiego na ścianie.
*
Felieton o świętach. A gdyby tak nowelę o świętach - z rozmaitymi
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postawami wobec religii, rodziny, tradycji narodowej - takie "Na wsi
wesele" - taka "Pasterka" na przykład ...
17.XII.
Gdańsk: strajk w stoczni, demonstracja, walki z milicją i wojskiem.
Spalono podobno komitet partii, dworzec kolejowy, i coś jeszcze.
Strzelano. Według oficjalnych komunikatów jest 6 zabitych. Były czołgi na
ulicach. W prasie jak zwykle: chuliganie i wichrzyciele. Ale - przyznają że w Stoczni "były problemy". I nie oskarżono samych stoczniowców o
chuligaństwo.
*
Pomysł: akcja dzieje się przedpołudniem wśród tych, którzy wtedy
zostają w domu ... Wyruszają na podbój szczęścia, czy czego?
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18.XII.
Wczoraj: przemówienie Cyrankiewicza w tonacji "Ojczyzna w
niebezpieczeństwie". Temat główny anarchia. C. stwierdził, że tworzą się
nowe ogniska anarchii, wypowiedział walkę z nimi. Ogłoszono ustawę,
która bezpieczeństwu daje prawo strzelania.
*
Mam jakieś trudności z wysławianiem się zarówno w mowie jak w
piśmie. Nie mogę zdania skleić.
*
Przeczytałem "Literatów" Putramenta. Obiecałem napisać o tym
Dedala dla Twórczości.
Dziwaczna książka. Dlaczego P. tak śpieszy się z ogłoszeniem swoich
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pamiętników? Pamiętniki dotyczące wydarzeń sprzed lat ledwo 20 i 15 już
przestają być pamiętnikiem, a stają się publicystyką. Ludzie, o których
pisze Putrament nie tylko żyją, ale w wielu wypadkach ledwo osiągnęli
wiek męski; niektórzy piastują wciąż te same urzędy. Jeżeli więc
publicystyka, to jaka? O co w niej chodzi? W czyim mianowicie imieniu P.
przemawia? Swoim, oczywiście. Jest to opowieść o sobie. Więc raczej
pamiętnik egotysty, nie publicystyka. Tak, ale jest to opowieść egotysty,
który swój egotyzm posuwa aż do utożsamienia się z szerszym interesem
publicznym i z aparatem władzy - więcej - z ustrojem, tj. z jego idealną
postacią. W tym sensie jest to publicystyka. Jest to więc publicystyka (jako
rodzaj, jako styl) wprzęgnięta w egotyczną uprząż. Wyłania się stąd taki
obraz: po polskim padole, przepełnionym tłumem niewydarzonych postaci
- tłumem leniwych robotników, pijanych chuliganów, tępych "urzędasów",
lizusów, karierowiczów, dogmatyków, obłudników przechadza się często
idea socjalizmu, jak Bóg ojciec wśród stworzenia, a u jej sukien jej wierny
adiutant, ministrant, wybrany chłopiec, Jerzy Putrament. I między nim, a
czystą ideą toczy się dialog, jak między dobrotliwym, wyrozumiałym
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ojcem, lub monarchą, a jego najwierniejszym gorącym, zapalonym, choć
niebardzo rozgarniętym służką. - Ojcze, drze się Syn, powiedz ty mnie,
dlaczego tyle zła na świecie, tylu sk... i d..., g... i d..., i żeby, im w m... i w
g..., ja bym ich [...] ... A ojciec na to: spokojnie, synu ... przyjdzie dzień ... a
ty teraz uspokój się, jedź na ryby, popatrz na przyrodę, którą stworzyłem na
to byś ty jeden się nią radował. Nie dla Fedec nie dla wycieczek, nie dla
sportu, ale dla ciebie ...
Czwarty tom owych pamiętników nosi tytuł "Literaci" i opowiada o
czasach, kiedy P. był sekretarzem generalnym związku, a literatura
przeżywała tak zwany soc-realizm.
Wszystkich biorących udział w życiu literackim interesuje zawsze co z
tego zostanie, co z tego jest wartością trwałą, a co skazane jest na przemiał
historii. To samo dotyczy także tamtego okresu. Otóż, jak się zdaje, w
odczuciu i w faktach, powinien on po prostu być "okresem". Dziś ledwo
kto potrafi wymienić tytuły wówczas wałkowane w krytyce, nazwiska z
nim wyłącznie związane po prostu zniknęły (Hamera, Wilczek, DróżdżSatanowska) mało który pisarz, przyznaje się do swych utworów. Nie
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znaczy to, że nic wtedy nie napisano. Ależ tak: tylko że pomimo
programów, nie zaś dzięki nim, co mi się wydaje regułą w historii
literatury. "Okres" trwał od 1949 roku do ... 1953, może o rok dłużej. Tyle
czasu potrzeba, aby poważny pisarz wymyślił i napisał powieść. ... Więc
okres nie istniał-był ideą publicystyczną, pozostaje, owszem, elementem
biografii pisarzy, którzy zaangażowali się w jego organizację na tych,
którzy wtedy debiutowali. Dla Putramenta, jest, oczywiście wielką epoką,
której wydarzenia to jakieś posiedzenia komisji, sekcje, których znaczenie
dziś jest po prostu zupełnie nieuchwytne ... Oczywiście. Dla socjologii
środowiska, dla psychologii - tak byłoby to ciekawe, jak również dla
pewnej problematyki, która się w tym czasie, za kulisami owych
rozgrywek politycznych wyłoniła. Była to mianowicie problematyka
historii, determinizm historii, pewnego nihilizmu kulturalnego i etycznego,
który potrafiłbym może zrekonstruować, wspomnieć. ... [Piszący te słowa
debiutował w 1950 roku ...]
Do Putramenta, cała ta problematyka jak się zdaje nie dotarła. "Okres"
jest dla niego fazą jego życiowej gry, w której literatura stanowi tylko
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narzędzie. Ten nawyk pozostał mu do dziś dnia, i pod tym względem "Pół
wieku" jest książką groźną ...
Zakopane, 21/XII.
Gomułka ustąpił. Komunikat o jego chorobie (nadciśnienie, zaburzenia
wzrokowe). Gierek pierwszym sekretarzem. Odwołano Kliszkę,
Spychalskiego i Strzeleckiego. Weszli na ich miejsce Olszowski, Moczar,
Babiuch i Szydlak, a na zastępców, na miejsce promowanych wyżej
Olszowskiego i Moczara - Jaruzelski, Jabłoński i Kępa. Do sekretariatu
dodatkowo chyba Jaroszewicz. Wszystko jedno. Przemówienie Gierka:
przyznaje że gospodarka była "nieprzemyślana", przyrzeka w każdym razie
poprawić sytuację najniżej uposażonych pracowników i wielodzietnych
rodzin oraz załatwić "inne problemy" ... w "ramach możliwości". Pozatem zwykłe ogólniki o "demokracji socjalistycznej", "kolegialności"(jedyny
akcent krytyczny pod adresem Gomułki); silny akcent na powszechny
udział w życiu publicznym. Dwuznacznie brzmi wezwanie do partyjnych
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komitetów, aby "czyniły odważnie" wszystko co konieczne, aby zapanował
ład. Niewiadomo czy mają bić odważnie, czy odważnie wychodzić
naprzeciw postulatów robotniczych. O wojsku i organach bezpieczeństwa:
wypełniły swój obowiązek. Dziś ma się zebrać sejm, aby dokonać zapewne
jakichś zmian w rządzie. Odejdzie chyba Cyrankiewicz ...
Wszystkie te zmiany przypominają bardzo układ po-październikowy.
Wtedy Gomułka stanął na czele ekipy liberalizujących "puławczyków"
(Cyrankiewicz, Rapacki, Matwin, Morawski, Staszewski), w której zostały
niedobitki stalinowskie (Zambrowski, Strzelecki, Nowak), do której
wprowadził swoich "domowników": Kliszkę, Logę, Spychalskiego. Teraz
Gierek ma do czynienia z ekipą "moczarowską" (Moczar, Kępa, Jaruzelski,
Jabłoński, Olszowski), a resztę aparatu Gomułkowskiego (Loga,
Jędrychowski) do której wprowadza tylko Szydlaka - i chyba Babiucha
(stąd pewnie błyskawiczny awans tego ostatniego). Gierek jest w tym
układzie obcy, i prawdopodobnie będzie wygrywany od samego początku
przez większość Biura, która na I sekretarza przeznacza chyba jednak
Moczara. Zaczynam jednak wierzyć, że Miecio, który pozbył się teraz
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dwóch konkurentów (Gomułki i Strzeleckiego), jest bliższy celu niż
kiedykolwiek.
Oczywiście, wszystkie te zmiany są zupełnie powierzchowne, "na
szczycie" i żadnych przeobrażeń wewnętrznych nie zapowiadają.
Kosiński zadzwonił z Warszawy, że załatwił sprawę scenariusza dla
mnie - z v-min. Wiśniewskim. Mam robić Wesele dla Wajdy. Jak? Nie
mam pojęcia.
*
Najstraszniejsze wiadomości przyszły z Gdyni. Mówi się o salwach
karabinów maszynowych oddanych prosto w tłum. O Szczecinie wszyscy
powtarzają tylko jedno : pożary. Były rozruchy w Słupsku, w Elblągu, w
Krakowie (bezkrwawe jak się zdaje). W Warszawie, gdyśmy wyjeżdżali,
okropna była cisza. Tu odwilż, cicho. Wczoraj jazda w błocie, w mżawce.
Za Szaflarami mógł być wypadek.
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22/XII.
Wszystko się uspokaja - zdaje się. W prasie żadnych wiadomości. Po
prostu żadnych. Poza życiorysami nowych członków Biura Politycznego i
Sekretariatu.
*
Schopenhauer. Sztuka rozpoznawania siebie, oceny siebie. Można na
tym strawić życie. Iść za instynktem, t.zn. dobrać sobie spontanicznie
model życia. Ale to znaczy zawsze robić to, co najprzyjemniejsze, to co
sprawia najmniejszy wysiłek. Jest to właściwie zasada nie-etyczna,
ponieważ etyka jest chyba walką przeciw sobie, sztuką stwarzania sobie
przeszkód i wygórowanych wymagań.
*
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Felieton do Tygodnika. Po tym wszystkim? Cokolwiek napiszę, ci co
widzieli, słyszeli, odczuli grozę terroru i nienawiści, pomyślą o mnie żem
tchórz, żem nieprzytomny, żem nie z tego świata chyba, skoro potrafię
zajmować się czymś innym, czymkolwiek. Muszę napisać coś, co tu będzie
bliskie tym, którzy najbardziej ucierpieli.
*
Zamknąć to wszystko w jednym zdaniu. W aforyźmie, w tytule notatki.
Co to było? Co się stało?
Polacy rzucili się na siebie. Niezadowoleni z siebie nienawidzący się
tak mocno jak nikt na świecie, bo jeden dla drugiego jest odbiciem nawzajem w sobie widzą swe klęski. To nie były rozruchy głodowe. To nie
był odruch rozpaczy. W gruncie rzeczy można było tę podwyżkę strawić
jak strawiło się wiele innych oszustw, grabieży i kłamstw. To był odruch
nienawiści. Palono komitety partyjne i posterunki Milicji. Palono także
zdaje się funkcjonariuszy partyjnych i bezpieczeństwa. Oczywiście, nigdy
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nie dowiemy się jak było naprawdę. Chyba że kto z protokołów milicji
zdoła odtworzyć przebieg wypadków.
Nową ekipę kierowniczą zmontowano częściowo z premedytacją. (np.
Gierek od dawna musiał być przygotowany), a częściowo w panice.
*
To pierwsze zdanie nie przychodzi. Myśl znowu zbiega z drogi i błądzi
w chwastach.
*
Może o pogodzie?
*
W tej ekipie musi dojść do rozgrywki między Gierkiem a Moczarem.
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Przepowiadam Moczarowi los Berii. Jeżeli on zamordował, tzn.
sprowokował rozruchy na wybrzeżu, których skutkiem było
wymordowanie kilkudziesięciu funkcjonariuszy partii i poderwanie
prestiżu partii i obalenie kierownictwa partii przez ulicę - partia musi uznać
aparat ubecki za groźny dla siebie i nie liczący się z nią. Partia musi usunąć
Moczara i przejąć kontrolę nad aparatem bezpieczeństwa. Aby do tego
doprowadzić musi zabezpieczyć się ze strony mas. Musi więc masy
zadowolić - dać im quasi - dobrobyt. Jeżeli tego nie zrobi, będzie miała
stały bicz nad sobą, w postaci policyjnych prowokacji, które stały się
niezwykle sprawnym instrumentem w rozgrywkach politycznych. Myślę,
że Gierek jest dość mocny, żeby to zrobić - o ile nie będzie w swoich
działaniach paraliżowany przez siły, od których się uzależnił, gdy korzystał
z ich pomocy w dochodzeniu do władzy. Te siły zapewne zechcą mu dać
znać o sobie i dlatego nie dziwiłbym się aresztowaniom, procesom zwłaszcza wśród inteligencji, tj. elementu obcego. W tych warunkach
proces Bartoszewskiego wydaje mi się koniecznością z punktu widzenia
bezpieczeństwa; będzie ono chciało wykazać się czymś u progu nowej
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fazy. Bezpieczeństwo wykazało znów swoją siłę, ale jednocześnie mogło
obrócić na siebie gniew części aparatu partyjnego, który może poczuć się
skompromitowany przez poczynania ubeckie na wybrzeżu. Aby odzyskać
twarz polityczną, bezpieczeństwo posłuży się upiorem agentury i obsesji
penetracji. Bartoszewski pasuje do tego jak ulał. Chyba, że on swoją
postawą zadecyduje o niepowodzeniu imprezy. Niewygodne jest także to,
że siedział już za Stalina. Nowa ekipa ściągałaby na siebie zarzut neostalinizmu, gdy tymczasem wyraźnie próbuje z Gomułki zrobić rodzaj
Stalina.
*
Myśl znowu uciekła. Ale dokąd! Przypomniałem sobie jak Gierek
przygląda się Kalemu skaczącemu do wiewiórki, potem Kalego jak lizał
kanarka ... i już teraz myślę tylko o kanarku. Oto jak nikczemnym
instrumentem jest głowa.
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*
Nikczemny instrument. Czyli głowa. Nie służy mi. Nie słucha mnie.
Robi co chce. Kombinuje coś przeciwko mnie. Będę ją musiał ukarać.
Może ściąć. Wymyśl mi głowo to i to-mówię-a ona zaczyna, wiem to i to,
ale za chwilę już co innego, czym innym zajęta, fabrykuje ...
23/XII.
Szczecin przed laty, mój przyjazd w poranek ciemny, i moja w nim
samotność aż do wieczora, gdy miałem wygłosić odczyt. Mój odczyt,
próby zjednania sobie publiczności i nic, i dystans między nią a mną
lodowaty. Zażenowana uczestniczka wyznała mi w końcu, że wszyscy tu
jedno tylko mają na myśli - Katastrofę, która się wydarzyła i w której
kilkanaście zginęło osób. Moje wtedy poczucie winy .
*
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Kto nie wie, jest winien. Kto nie wie nie z własnej winy, jest obwiniony
siłą, postawiony w sytuacji winnego, do winy przymuszony, więc winny i
zniewolony - więc tragiczny. Przed laty przyjechałem do jednego miasta dużego, wojewódzkiego, o świcie, gdy jeszcze ciemno było, a ludzie już do
pracy szli, tłoczyli się do tramwajów w deszczu drobnym, lodowatym, na
wietrze z północy, w błocie pod nogami. Wieczorem miałem wygłosić
odczyt, cały dzień miałem przed sobą. Zamknąłem się w hotelu.
Postanowiłem nie wychodzić do wieczora. Pławiłem się w gorącej wodzie,
telefonowałem po śniadaniu, jadłem to śniadanie, zagrzebywałem się w
pościeli, wygrzebywałem się z pościeli, brałem prysznice, telefonowałem
po kawę, czytałem, przygotowywałem się do odczytu, przewalałem ten
dzień jak szafę dławiony w dodatku tremą, którą mam przed każdym
występem, i na którą mam tylko jedną radę: półsen i kaprysy. Wieczorem
poszedłem na odczyt. Jedyny to chyba dzień w moim życiu, kiedy nie
widziałem wcale światła dziennego. Znów było ciemno, ale pod nogami
śnieg, mokry co prawda, podbiegły wodą, ale biały; i z nieba leciał wciąż
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świeży. Byłem uroczy. Swada, humor, inteligencja, wdzięk, podbijałem
publikę, która wbiła we mnie oczy martwe, zimne nieprzytomne.
Publiczność była nieobecna. Wybierałem te oczy, ową twarz, wiązałem ją
spojrzeniem jak sznurem, wlokłem za sobą, do niej mówiąc, dla niej
dowcipkując - na nic wszystko. Skończyłem zniechęcony, zmęczony
brzmieniem własnego głosu - Kierowniczka księgarni odeszła ze mną do
kantorku tam wypisując kwit dla mnie powiedziała - takie nieszczęście ... Co się stało? - Pan nie wie? Wcześnie rano wykoleił się przepełniony
tramwaj ... Zginęli ludzie. - Gdzie to było. Paręset metrów stąd ...
Księgarnia już opustoszała. Już nie było nikogo, komu mógłbym
powiedzieć, że nie wiedziałem o niczym, i że gdybym wiedział, gdybym
wiedział ...
To co? Mówiłbym inaczej? W innym stylu? O czym innym? Nie
mówiłbym w ogóle? Nie wiem. W każdym razie byłbym bliski tym
ludziom siedzącym przede mną. Być może oni nie mieli do mnie pretensji.
Robiłem swoje. Ale pod warunkiem zachowania łączności, której
pozbyłem się ... Wtedy powstało we mnie przekonanie, że kto nie wie, jest
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winien. Dzisiaj myślę, że to poczucie winy jest brakiem miłości, i że miłość
społeczna jest wiedzą o cudzych sprawach, o wspólnych sprawach. Ludzi
siedzących przede mną łączyła wspólna wiedza o nieszczęściu, więc
miłość, współodczuwanie. Ja byłem z niej wyłączony.
Nazajutrz wyszedłem wcześnie rano z hotelu. Pobiegłem po gazetę. Nie
było już gazet. Pojechałem na dworzec tam ich szukać. Widziałem je w
rękach ludzi. Zaglądałem przez ramiona. Widziałem czarne ramki,
ogromne tytuły. Znalazłem gazetę w klubie prasy. Był tylko wielki
nekrolog trzynastu zabitych, podpisany przez władze partyjne i krótki
komunikat. Pojechałem na miejsce wypadku. Tramwaje tego dnia
kierowano inną trasą, tory zasypał śnieg. Słup, o który uderzył toczący się z
góry tramwaj z zepsutymi hamulcami, był lekko wygięty. Z boku stał
samochód z dyrekcji tramwajów. Paru tramwajarzy odmierzało długą
taśmą odległości. Milicja ... To wszystko.
Miałem przed sobą do spędzenia cały dzień w tym mieście dotkniętym
żałobą; prześladowało mnie to uczucie winy wyniesione wczoraj z sali
odczytowej. Nie wiedziałem co z nim, co z tym uczuciem zrobić. Było
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dotkliwe jak wstyd. Chciałem znaleźć się wśród ludzi ... w ich tłumie ...
Gdyby to było miasto średniowieczne, poszedłbym na rynek, do katedry,
pod ratusz, tu gdzie gromadzą się ludzie przejęci, gdzie sobie nawzajem
udzielają wiadomości, gdzie ogłasza się zarządzenia władz, gdzie w
śpiewach, w modlitwach albo w złości, w gniewie ludzie łączą się, i gdzie
obcy przybysz jeśli podda się zbiorowej fali, może poczuć się przyjętym do
wspólnoty cierpienia, żałoby czy gniewu, czy innego wzruszenia. Ale tu, w
nowoczesnym mieście, mogłem błądzić przez cały dzień i tej miłości nie
zaznać, i pozostać poza nią.
Jestem pisarzem. Żyję tą miłością, dzięki niej, z nią, i zarazem preferuję
ją, rozszerzam. Jestem jej amplifikatorem. Nie żyję pośród ludzi tak jak
żyje każdy człowiek, którego warsztat pracy jest zbiorowy. Mój warsztat
jest osobny, samotny. Nikt do niego nie zagląda. Nikt mnie tu nie szuka. To
ja muszę szukać ludzi i wsłuchiwać się w ich sprawy, to znaczy łowić
wiadomości dochodzące od nich - o ich nieszczęściach i wzruszeniach.
Muszę tej miłości szukać. Jak w tym mieście.
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24.XII.70.
Wigilia. Cisza, śnieg, rudawa poświata przechodząca w szarość, w
ciemny błękit. Konieczne jest, abym cały mój system życiowy
przepracował, układając go wokół trzech tematów: Boga, wolności,
nieśmiertelności.
Nie chcę i nie mogę wiedzieć czy Bóg jest; ale chcę i muszę określić
rodzaj nadziei, jaką w jego istnieniu pokładam. Od tej nadziei nie jestem
przecież wolny i nigdy od niej nie będę wolny jak każdy człowiek, który
ideę Boga ma zaszczepioną. Bóg jest "pomysłem", od którego nie można
się uwolnić jak od idei twórczej, od projektu twórczego. Trzeba go w sobie,
sobą zrealizować - Zdolność pomyślenia Boga jest swoistym talentem "troską" powiedziałby katolicki teolog - ten talent domaga się twórczości,
jak każdy talent. Bóg niezrealizowany mówi się, jak talent niezużyty, karze
ruiną duchowego życia: śmiercią w strachu, w bólu i w rozpaczy.
Co do mnie, ów Bóg jest przeze mnie porzucony, opuszczony, jak
rękopis na dnie szuflady. Przekreśliłem jego infantylny obraz, który mi
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podano w domu, w szkole i w kościele, i nie stworzyłem nic na to miejsce.
Wracam czasem do niego jak do wspomnień z dzieciństwa, raz z
sentymentem, raz ze złością, z sentymentem i z gorączką.
Nie wiem także jak stwarza się wolność. Mam tylko odruchy w jej
kierunku, ale brak mi trwałego do niej dążenia. Nie wiem nawet w której z
moich stref duchowych miałbym jej szkodzić. Z dzieciństwa wyniosłem jej
ideę tragiczną. Wolność - myślałem - jest to zgoda na jej brak, jest to
sztuka jej wyrzeczenia, albo: sztuka przyjmowania przymusu, sztuka,
powiadam, mając na myśli zarówno umiejętność, jak grę, jak i estetykę.
Człowiek wolny ładnie znosi przymus. Taką ideę powziąłem, patrząc na
życie ojca, który, jak mi się zdaje, nie miał wyjścia, i którego los wydawał
mi się wzorem losu mojego, a w każdym razie jego wersją najgorszą, czyli
orientacyjną. Przyjmowałem marksizm dla jednego zdania, jakie Engels
napisał o wolności, i była to dla mnie filozofia tragizmu najlepiej kojarząca
z podporządkowaniem. Tę zasadę tragiczną przyjąłem w obcowaniu z
policyjnym i doktrynalnym ustrojem, w którym przyszło mi żyć oraz
kierowałem się nią w kształtowaniu mojego osobistego życia. Kazię
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przyjąłem jako los, i dobrze pamiętam, osobliwą, masochistyczną radość,
ilekroć zdarzało mi się, że będę naprawdę, głęboko nieszczęśliwy jak mój
ojciec z matką. Jak cały kraj, jak cały ówczesny świat. Dzisiaj chwieje mi
się wszystko, w miarę jak we mnie, i w całym świecie, objawia się dążenie
do wolności namacalnej, konkretnej, fizycznej, odczuwalnej, dającej się
przeżyć, zjeść. Ulegam temu ruchowi mózgów i ciał, i moje starzejące się
powoli ciało woła o młodość. O spazm wolności. Zagubiłem wszystkie
moje dawne na ten temat myśli. I myślę, że historia człowieka da się
opowiedzieć w tym przemieszczaniu się źródeł, złóż wolności - ma ono w
sobie coś baśniowego, jest historią, zjawą - ma strukturę fantazmatu.
I nie wiem czy chcę być nieśmiertelny. Nie potrzeba mi wiedzy o
nieśmiertelności, jak mi nie potrzeba wiedzy o Bogu, t.zn. nie muszę być
jej pewny, aby jej pragnąć. Jest w człowieku dyspozycja do
nieśmiertelności, jak jest do Boga, do wolności. Aby ją przekreślić w sobie,
trzeba zmienić osobowość, biografię, naturę. Wielkie tematy filozofii, te,
które wymieniłem, wyznaczając je na cele mojego duchowego dążenia, są
w istocie definicją dążenia. Nie co myślę, ale jaki jestem - pytam i
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odpowiedź musi być zgodna z treścią moich snów, z napięciem nerwów z
instynktownym uczuleniem, z zapałem, z zaciekawieniem organicznym,
któremu nauka i kultura współczesna wyznaczają formy i zastosowania.
Dlatego ludzkość jest jednocześnie zmienna i wciąż taka sama. Dlatego
mądrość rodzi się bez nudy i bez oporu, w zapale i w radości.
28.XII.
Miłosz: "I tak z niewiary każdego spiętrza się wiara zbiorowa".
(Widzenia nad zatoką San Francisco).
30.XII.
Czytanie Fromma "Ucieczki od wolności".
Ideowa historia człowieka, czy historia człowieka widziana przez idee,
jakie on stwarza. A potrafi kto swoje własne życie opowiedzieć poprzez
myśli, jakie mu przychodziły do głowy, i zadania, jakie sobie wyznaczał, i
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poprzez programy jakie układał, poprzez ideały. Nawet, gdyby je utrwalał,
spisywał? Jak historia polityczna jest niezrealizowaną utopią,
niespełnionym zamysłem, jak ona ujawnia swój bieg właśnie w momentach
rozwijania się idei z rzeczywistością, w momentach gdy idea i
rzeczywistość przeciw sobie protestują, tak w życiu pojedynczym, te tylko
starcia, te zaprzeczenia i protesty te rozpoznania błędów, te stwierdzenia
pomyłek, zostają jako ślad przebytej drogi - w pamięci, i z nich tworzy się
charakter. ... "Człowiek - pisze Fromm (40) zdobywając coraz więcej
wolności w okresie wyzwalania się z pierwotnej tożsamości z naturą i
wyodrębniając się jako jednostka, staje wobec konieczności wyboru: albo
zespoli się zw światem w spontanicznym akcie miłości i twórczej pracy,
albo będzie szukał bezpieczeństwa w takiej więzi ze światem, która
oznacza utratę wolności i dezintegrację osobowości własnej." Najpierw:
czy człowiek rzeczywiście zdobywa coraz więcej wolności? "Pierwotna
tożsamość z natury jest hypotezą, na której temat nic powiedzieć nie
możemy, tak samo jak nie potrafimy powiedzieć co myśli pies. Jeśli
możemy szukać analogii między owym pierwotnym stanem tj. pierwotną
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świadomością, a świadomością np. dziecka, to nasze własne wspomnienie
z tego okresu pouczy nas o czymś zupełnie przeciwnym: w stanie
dziecięctwa mieliśmy o wiele większe poczucie wolności niż w
późniejszym wieku, bośmy nie znali ani ograniczenia naszych zdolności
(kto z nas w wieku lat 5 wiedział napewno, że nie będzie większy od
Aleksandra Wielkiego), ani granicy naszego wieku - w gruncie rzeczy
czuliśmy się nieśmiertelni. Zależność od środowiska nie jest miarą
wolności, środowisko jest tymczasowe, - dziecko zagnane do łóżka,
zamknięte w ciemnym pokoju, dopiero czuje się panem świata, i snuje plan
jego podboju, rewanżu, panowania, plan zupełnie realny, pewny;
niezagrożone przez poczucie własnej słabości, ani przez bieg czasu;
dziecko samo ustala swój kres (nb. wyobrażenie własnej śmierci
tryumfalnej jest jednym z ulubionych fantazmatów dziecinnych) i to jest
jego wolność. Zna także swój początek, t.zn. wierzy w wersję, którą podają
mu rodzice. I to jest jego wolność. W miarę dorastania, dojrzewania,
posuwania się w życiu, w miarę rozwijania się krytycznego rozumu,
początek i kres nikną w mgle wątpliwości i lęków; życie staje się powieścią
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bez początku i końca, kurczy się jak skóra balzakowskiego jaszczura do
chwili przeżywanej, a razem z jego malejącą przestrzenią, maleje
możliwość wyboru, manewru, odmiany - maleje zakres wolności. Wnoszę
stąd, że zakres wolności jest odwrotnie proporcjonalny do rozwoju
krytycznego rozumu, a więc maleje z rozwojem człowieka. W miejsce
utraconej wolności naturalnej, (dziecięcej, organicznej), człowiek stwarza
jej surogaty w ideologiach i instytucjach. Tę utraconą wolność naturalną
człowiek próbuje odzyskać w innym przypadku - filozoficznym
(wyrozumowanym, wyspekulowanym) w nadprzyrodzonym, politycznym "wymyśla ją", "organizuje", mając w podświadomości jej pierwotny
wzorzec infantylny.
Więc historia człowieka nie jest "ucieczką od wolności", która
następuje w miarę jak owa wolność się zwiększa, tworząc ciężar ponad
siły, ale jej wspomnieniem, jej poszukiwaniem, jej odtwarzaniem.
5.I.1971.
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Nie pisałem? Tyle dni? Nie zanotowałem Nowego Roku? Jakie to
dziwne.
6/I.
A przecież jest co pisać, jest o czym. Mimo wszystko, tj. mimo
pozornej ciągłości życia, mimo wciąż jednakowej drętwoty w informacjach
i powolności, i dyskrecji z jaką one docierają, czuję zmianę życia, jakby
powoli, powoli innego rytmu nabierał cały ten pojazd. Wystarczyło
jednego, szybkości z jaką przeprowadzono zmiany personalne, uchwały o
podwyżkach, konsultacji z zakładami i wypłaty, aby wszystko drgnęło.
Dziś rano np. Tanalski, którego spotkałem w sklepie, powiedział mi o
naradzie, jaka wczoraj odbyła się w KC pod przewodnictwem Babiucha.
Ten ostatni powiedział, że wydarzenia marcowe 1968 roku były wstępnym
stadium wydarzeń roku 1970 i że spowodował je ten sam kryzys zaufania
między społeczeństwem a kierownictwem. Oczywiście, dotyczy to w
głównej mierze ówczesnych postulatów studenckich, lecz także - jak sądzę
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- polityki kulturalnej, która w takim razie wymaga rewizji tak, jak
gospodarcza, i tak jak jej wymaga praca partyjna. Może to mieć oczywiście
i dla mnie duże znaczenie.
*
Nic nie wolno kreślić. Przepisuję co skreśliłem:
Nic nie jest wszystko bywa.
Ktoś powiada: literatura ma wielkie znaczenie i t.d. Na przykład:
literatura jest ...
Do czego właściwie służy literatura?
*
Oczywiście, szukam tematu do felietonu. Jednocześnie szukam
sposobu, zeznam, szukam sposobu na to, aby swoją obecność zaznaczyć.
Mam przeczucie bardzo doniosłych, choć powolnych i dyskretnych zmian.
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Ten tryb zmian, styl reformy bardzo mi odpowiada, ponieważ nosi cechy
rewolucji konserwatywnej.
*
Myślę, że nowi kierownicy będą szukali jakiegoś modusu dla literatury,
jakiejś teorii, jakiegoś hasła. Po inżynierach dusz ludzkich, po "swobodzie
twórczej" coś nowego ... Co nam najbardziej nadojadło. "Swoboda
twórczości", tj. zasada niech każdy co chce robi, byle nie wtrącał się do
życia politycznego.
*
Czuję przypływ instynktów władczych dyrygowałbym literaturą,
rozdawałbym pochwały i nagany ...
*
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Głupstwa piszę, głupstwa mi się trzymają.
Gdybym był królem, zaprosiłbym do siebie, na Zamek, pisarzy
usadowiłbym ich przy stole, dałbym kawy, i wygłosiłbym do nich
następujące przemówienie:
Panie i Panowie, jeśli o mnie chodzi, nie potrzeba mi was wcale. Jestem
człowiekiem bardzo zajętym, czytam i podpisuję codziennie setki
dokumentów, których ... czytuję pozatem gazety i wyciągi prasowe, a w
wolnych chwilach pamiętniki ... Nie przywiązuję też do waszej działalności
najmniejszego znaczenia politycznego. Zaszkodzić możecie, pomóc nigdy.
Myślę, że normalne społeczeństwo nigdy nie kieruje się w swych
odruchach literackimi nastrojami. Hasło przez literturę rzucone działa tylko
na społeczeństwo w stanie histerycznego podniecenia - a właściwie tylko
na jego szczególną grupę - więc na to, aby literatura mogła sprawić
konkretne skutki, społeczeństwo musi być pod wpływem owych grup
podatnych na literaturę, co się zaś zdarza tylko wtedy, gdy władza
polityczna z jakiegoś powodu przestaje funkcjonować. To się nie zdarzy za
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mojego panowania, ponieważ ... Zresztą co wam będę tłumaczył.
Oczywiście, wiem do czego może służyć to co robicie. Język i wyobraźnia.
Stwarzajcie wzory porozumienia, zaciekawienia i wyobraźni. Powiedzcie,
w czym mogę wam być przydatny. Co do swobody twórczej, możecie być
pewni, że wam nie będę nic narzucał. Co do swobody krytyki naturalnie ...
Tu gdybym był królem, zakaszlałbym się i popił wodą. I dałbym znak
rozpoczęcia dyskusji ... Wtedy ja, gdybym był najstarszym i
najdostojniejszym z obecnych pisarzy odpowiedziałbym w te słowa: Miłościwy Królu, nic nam nie trzeba. Zrób co w twojej mocy, aby ludzie
żyli, myśleli, pracowali, aby interesowali się jedni drugimi a, w
powszechnym ruchu nasza twórczość objawi się nie wiedzieć kiedy i jak jak iskra pod mocnym uderzeniem młota, albo spod płozy szybko
pędzących sań, czy spod kół pociągu. Literaturę trzeba ożywiać,
organizować, żywić wtedy tylko gdy jest martwa i nic nie warta, a wtedy
zresztą te wysiłki są zupełnie daremne. Gdy coś się ożywia, ocho, nie
nastarczycie papieru i drukarń i czasu na czytanie. Byle głupstwo, byle co
będzie was wszystkich interesować i z rąk będziecie sobie wyrywać nasze
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książczyny. Bo ruch robi ruch, zaciekawienie samo sobie dostarcza
materiału. ...
Tu jako, jako prezes pisarzy musiałem kończyć, bo mnie jako Króla
odwołano do państwowych spraw. Rozstaliśmy się pośpiesznie, ściskając
sobie dłonie.
13/I.
O, jakże mnie pisać się nie chce! Felietony mnie jednak zjadają.
O czym ja ten nowy felieton napiszę? O rytmie. Jestem optymistą; mój
optymizm podyktowany jest poczuciem rytmu.
Rytm = pierwsza forma porozumienia.
Rytm nieludzki.
Rytm bosko-ludzki. Genezis.
Musi być odmiana. Poczucie odmiany jako konieczność.
Rytm = poczucie konieczności zorganizowanej.
Co to jest poczucie rytmu: przekonanie, że nie zawsze będzie to samo,
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że rzeczywistość jest zmienna;
- poczucie rytmu jest zarazem poczuciem ruchu i sprzeczności.
Ale nade wszystko jest środkiem porozumienia: zachwyt w pierwszym
tańcu. A w tłumie, który rusza.
Rytm tedy może być źródłem optymizmu.
*
Rytm = poczucie porządku, sensu wiąże w porozumienie. (*) - z
człowiekiem, z Bogiem, z losem, (Z Bogiem: wiara w karę i nagrodę.
Wiara w odmianę na tamtym świecie.
14.I.
I naraz senność objawiła mu się jako wróg jego największy nieodstępliwy, nieprzejednany. Zasypiał w ciągu dnia; zasypiał przy
czytaniu, gdy tylko pierwsze rządki liter oczy jego przeliczyły, jakby ten
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ruch źrenic po szczeblach i stopniach liter sam w sobie tak usypiający był,
tak
15/I.
Czyżby pomysł - pomysł na arcydzieło, pomysł na życie na wieczność
całą? Pamiętniki nieśmiertelnego - człowieka, który nie może umrzeć, ani
zestarzeć się, ani dojrzeć nawet, który jest wiecznym dzieckiem, wiecznym
młokosem, i który opowiada swoje przygody w różnych czasach i krajach,
jeszcze je organizując, dzisiejszą świadomością. Czyż dla świadomości
dzisiejszej to właściwie nie jest najbardziej właściwe, iż jej się zdaje, że
wszystko poznała, wszystko przeżyła i że wszystko to już było?
Opowiadam o tym jak wszystko co przeżyłam nie służy mi w niczym, i
nie może mi pomóc pośród nowych przygód, i jak wszystko co mi się już
raz trafiło, trafi mi się na nowo.
Lecz to nie mogą być pamiętniki - to ja byłoby męczące i mówiło zbyt
wiele, byłoby w końcu niewyrażalne, niewyrażone. Musi to być historia
1722

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

kogoś, kto niedawno umarł - dziadka, pradziadka, albo logika kogoś ... kto
właśnie umęczony był tak długim żywotem.
Lektury:
Tom. Mann: Wybraniec (aby nastroić się na ton drwiący a uroczysty.).
Rabalais, aby wprawić się w sztuce demesure.
Don Kichot.
Kandyd i wszelka literatura filozoficznej przygody.
Rozum krytyczny i Duch Dziejów - oto jak mi się wydaje dwaj
antagoniści, jacy winni spotkać się w tej powieści, mając po drodze do
czynienia za starcem z Hermanoville, Karłem z St. Germeth, z Pokraką z
Geldryga (?), z Doktorem wiedeńskim, a także z władcami Berlina,
Kremla, Waszyngtonu etc. O, o, o!
Jakże ja jednak wywiążę się z tak ogromnego zadania - tak
niewykształcony będąc, tak głupi? Otóż winienem sobie to zadanie
umiejętnie rozłożyć i rozłożenia tego z lektur, ze studiów szczegółowych
uczynić kompozycyjną zasadę dziełka.
Zacząć tedy od genealogii Rozumu krytycznego - od genealogii
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bohatera, który nazywać się będzie.
I. Narodziny. Genealogia. Czasy - koniec XVII wieku: czasy Konfederacji
barskiej, Cayliostra, Voltera etc.
II. Dziwne jego przygody w epoce rozbiorów i w napoleońskich czasach i
spotkania z Duchem Dziejów, ze Starcem z Ermanoville etc.
III. Powrót do Krakowa, w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej; to jest
szpiegiem ale czyim.
Marks i Freud na Kazimierzu.
*
Jak to pisać?
Np. wersetami, jak Pismo Św.
Unowocześnić werset.
*
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Do Jerzego Turowicza.
Wyłożyć mu swój program i swoją wiarę - niewiarę.
Drogi Jerzy, dziękuję Ci za dobre, miłe słowa. Cieszę się, że jesteś ze
mnie zadowolony i że to co napisałem w związku z ostatnimi wypadkami
zgadza się z twoim programem, jaki wywnioskować mogę z artykułu w
ostatnim numerze i z noworocznego editorialu. Różnimy się co do tego z
wieloma ludźmi w Warszawie.
16.I.
Moja prawda, cała moja prawda, i moja prawda najgłębsza, wyraża się
w tych dwóch słowach, jakie wypisałem na lustrze w moim pokoju w
Astorii: Strach i Pożądanie. W odwrotnej kolejności: Pożądanie i Strach.
Te dwa słowa zinterpretuj, rozwiń, otrzymasz sztukę, Twoją sztukę.
18 stycznia 1971.
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Bądźmy nareszcie poważni. Już nieraz wprawdzie w tych notesach:
przeprowadzałem ostateczny rachunek, mówiąc sobie "dość, odtąd
wszystko musi być inaczej i tak jak na to zasługuje chwila mojego żywota"
(wszakżem już 2/3 przeżył tego co mi było dano), już niejedno okrutne
słowo wypisałem tu pod własnym zakresem, lecz cóż z tego! Cóż się
zmieniło! Chodzę oto po świecie wiecznie z siebie niezadowolony i tak się
tym gryzę, że egzystencja straciła dla mnie wszelkie uroki nie widzę świata
do koła, upływ czasu jest dla mnie męką, odczuwam go jak torturę
zadawaną mi złośliwie - i tylko mnie! - a nie pojmuję wcale ani urody
mijających chwil, ani też nie odczuwam ciekawości dla tego, co się ma
stać. Nie warte zachodu jest takie życie, i, doprawdy, lepiej z nim skończyć
zawczasu, jeśli tak ma być zawsze.
Powiedziałem więc sobie wczoraj na spacerze, stojąc na rogu alej
Ujazdowskich i ulicy Bagatela - dość! - odtąd będę z siebie zadowolony,
gdyż Bogiem a prawdą jest po temu mnóstwo powodów.
Po pierwsze - żyję, a więc mam jeszcze jakie takie szanse przeżycia
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tego wszystkiego o czym marzę. Mógłbym nie żyć - mogłem umrzeć w
niemowlęctwie na cholerynkę (czyż nie uratował mnie od niechybnej
śmierci kieliszek koniaku Stock wlany mi do ust przez matkę zrozpaczoną,
gdy już konsylium odstąpiło od mojego łóżeczka?), mogłem następnie
zginąć raz czy dwa razy pod bombami w Krakowie (czy i wróg nie uparł
się walić za każdym razem w te okolice miasta, gdzie ja się akurat
znajdowałem?), mogłem być zastrzelony przez człowieka w Płaszowie,
gdy się razem z ojcem całkiem przypadkowo znalazłem poza drutami
obozu, w strefie zakazanej, albo dostać się do tego czy innego obozu
wtedy, gdy mnie w łapance chwycono z kompromitującą, bo przekupną
pieczątką w dowodzie osobistym - a w obozie, jak w obozie, łatwo było
tam zginąć choćby przez nieuwagę, naprzykład podczas ewakuacji. Tak,
naturalnie, naciągam trochę wszędzie te okoliczności, ale któż stanowczo
może zaprzeczyć temu i zapewnić mnie, że nie tylko w tych momentach,
ale i później (choćby tego roku, w lesie na drodze do Sarajewa, gdym się
znalazł na szczycie oko w oko z potężną ciężarówką) nie mogłem zginąć
marnie jak pies? Otóż mogłem, co się nie stało i co należy uznać za
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pierwszy i najważniejszy powód do zadowolenia.
Nie będę wyliczał dalszych. Chciałem być pisarzem - i jestem
pisarzem, chciałem być pisarzem wybitnym, i jestem nim w jakiejś mierze,
w takiej, na którą w każdym razie nie liczyłem, podejmując ten zawód,
poczynając jego uprawę. Mam rodzinę - żonę, syna - o której zapewne
dałoby się powiedzieć wiele różnych złych rzeczy (wady moich bliskich,
względnie stopień mojego do nich niedostosowania są głównym powodem
mojego niezadowolenia z życia), ale nie można zaprzeczyć, że nie ma tu z
czego być również zadowolonym: Syn jest interesujący, miły, inteligentny,
dowcipny, zdrowy, ma dobre i czułe serce, żona zacna, uczciwa, nie
kompromituje mnie, nie okłamuje ... Na temat końskiego zdrowia mojego
można by cały poemat pochwalny wypisać, a także na temat sytuacji
materialnej, która daleka jest wprawdzie do dobrobytu, czy skromnego aby
dostatku, ale przecież zła nie jest i od czasu do czasu pozwala mi zażywać
drobnych przyjemności.
A jednak niezadowolenie zniechęcenie, przygnębienie, smutek nie
przestają mi towarzyszyć? Z czegóż?
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Nie jestem mianowicie szczęśliwy. Szczęście pojmuję tak: nie jest to
wartość obiektywna, wymierna (albowiem każdy człowiek co innego
nazywa szczęściem, a nawet ten sam człowiek, w różnych momentach
życia w czem innem go szuka), lecz stan subiektywny. Nie ma więc
szczęścia, są natomiast ludzie szczęśliwi, przy tym to, że są tacy, tylko oni
mogą sami orzec. Któż jest więc szczęśliwy? Ten, kto się za takiego uważa.
Ja nie uważam się za człowieka szczęśliwego, ponieważ odczuwam braki,
których niczym zastąpić nie mogę, ani też usunąć ich drogą perswazji.
Po pierwsze jest to brak miłości. Po drugie jest to brak świadomości, iż
spełniłem wymagania, jakie sam sobie postawiłem odnośnie mojej pracy.
Po trzecie, jest to brak radości życia - codziennej, powszechnej. Teraz
wypada zastanowić się ile w tych brakach jest obiektywnego niedostatku,
ile zaś wmówienia, wygórowanych pretensji. Inaczej mówiąc: czy
nieszczęśliwy jestem dlatego, że szczęśliwy być nie potrafię, czy też
dlatego, że z niezawinionych powodów zostałem pozbawiony dostępu do
źródeł owego szczęścia.
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19 stycznia.
Życie narodu jest całością, i życie twoje jest całością. Nie może naród
być niezadowolony z siebie, bo wtedy negowałby swoją historię, która jest
wartością (tzn. poczuciem wartości); nie może człowiek być
niezadowolony z siebie, bo wtedy neguje swoją biografię, która jest
wartością, tj. uznaniem siebie w jestestwie swoim.
*
Wesele.
A gdyby: Dziennikarz jedzie karetą z kimś, z cieniem, z cieniem jakby
Poety, monologuje. Zajeżdża do Bronowic, tam Wesele, także [...] .
Zaczepia go pijany chłopak: "Cóż tam panie w polityce." Dziennikarz
odczepia się od niego, próbuje umizgać się do Zosi, tę porywa mu drużba.
*
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Wczoraj telefon od pani Hanny Krall, której nie znam zresztą, ani ona
mnie. Pogratulowała mi felietonu "Gdybym był Królem" i poinformowała
mnie, że "dotarł do rąk adresata", tj. Gierka; dowiedziałam się powiedziała konspiracyjnie, i tak jakby donosiła o czyjejś domowej,
intymnej tajemnicy - że położono mu to na biurku i dopilnowano, żeby
przeczytał. No i przeczytał - ciągnęła pani Krall - i powiedział: "nic dodać,
nic ująć." ... Ciekawe - powiedziałem. - Właściwie szkoda, że pan to
napisał i wydrukował - powiedziała - było by może lepiej, gdyby to zostało
wygłoszone przez kogoś ... " - A nie! - wykrzyknąłem - ja już wolę to sam
podpisać. - Hm - powiedziała - bywały wypadki, że pisarze dla ... Królów
pisywali masę ..." ... jeszcze różne ple-ple.
Z powodu tego felietonu hołd złożyły mi różne osoby od Słonimskiego
i Andrzejewskiego do Kuśniewicza, Koprowskiego i Al. Rymkiewicza.
Jarosław podobno rżał z radości, pokazał Kraśce i zapowiedział, że tekst
zabierze z sobą na spotkanie z Gierkiem, które ma podobno jutro. Z drugiej
strony Margueritte, zapowiada na jutro jakieś ważne przemówienie Gierka.
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20/I.
Znów nie wiem, co dla Tygodnika napisać, a to dlatego, że za mało w
tych notesach notuję. Prawda, że zbyt dużo bodźców z zewnątrz nie mam.
Prasa jest zupełnie pusta. I w tym milczeniu prasy coś jest niesamowitego.
Wiadomo przecież, że na wybrzeżu trwa ruch zaczęty w grudniu, i że
polityzuje się on coraz bardziej. Widać, że Gierek przed tym ruchem
ustępuje pas _ pas: na żądanie robotników usunął już Walaszka z Komitetu
Szczecińskiego, Logę-Sowińskiego ze Związków Zawodowych, a wczoraj
przyjął delegację Stoczniowców i dokerów bez Kociołka u boku, który
powinien wizycie asystować jako odpowiedzialny w Biurze Politycznym
za przemysł ciężki i jako ten, który dotąd ze stoczniowcami negocjował.
Kardynał Wyszyński ogłasza program za programem, podjął wielką
ofensywę polityczną, której osobliwością jest to, że atakując
dotychczasową politykę socjalną rządu i partii, daje kredyty nowemu
kierownictwu, i to, że prasa mu wcale nie replikuje. Jednocześnie działają
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jakieś inne centra opinii - ekstremistyczne prowokujące jak się zdaje,
władze do liberalizacji, która musiałaby się skończyć upadkiem Gierka, a
doprowadzeniem ekipy całkiem nowej, niezwiązanej obietnicami wobec
załóg robotniczych, zdolnej zatem rządzić stanowczo i bezwzględnie, w
oparciu o aparat bezpieczeństwa. W tym duchu pewnie biegną
odpowiednie intrygi w Moskwie, w Pradze, gdzie ruchy policyjne wyraźnie
zdają się brać górę.
A wszystko to w milczeniu, w ciszy. Jeśli coś mówi się w zakładach
pracy, do mnie, który tak czujnie tego słuchałem, który wytężam słuch, nic
nie dociera.
O czym miałbym pisać, jak trafić w aktualny nastrój?
*
Stara myśl o tym, że naród, klasa, kościół, społeczeństwo to kategorie
zwiewne, że to są płynne zasady, na których wciąż reorganizuje się ludzka
gromada.
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*
Bajka o niepotrzebnym mędrcu. W pewnym mieście żył mędrzec,
którego nikt nie słuchał.
W trakcie jednej z moich podróży trafiłem do miasta, którego
mieszkańcy słynęli zacnością obyczajów, miłością ojczyzny,
pracowitością, zgodnością, trzeźwością, gospodarnością, dobrobytem i
posłuszeństwem dla przełożonych, takie przynajmniej odniosłem wrażenie.
Gdy rano wyszedłem z hotelu zakupiłem miejscowe gazety. Nie znalazłem
w nich ani opisu krwawych morderstw, ani sensacyjnych procesów, ani
jadowitej krytyki rządu, ani aluzyjnych wiadomości o giełdowych
katastrofach, ani o kłótniach stronnictw, ani o zamachach na wybitne
osobistości, ani o zbiorowych orgiach narkotycznych, ani żadnej z tych
okropności, którymi poranne gazety na całym świecie karmią swoich
czytelników. - Oto zacne miasto, miły kraj, prawdziwie ziemia obiecana powiedziałem sobie i z sympatią przyglądałem się przechodniom, z których
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niejeden co prawda wzrok miał błędny i chwiał się na nogach, a ten i ów
nawet próbował mnie zelżyć, obić, lub nawet okraść, lecz nie
przywiązywałem do tego wagi, mówię sobie: - Najważniejsze, że
większość zachowuje się należycie. Wtem zwrócił moją uwagę człowiek,
który stojąc na rogu ulicy przemawiał gestykulując żywo. Starał się
napróżno ściągnąć na siebie uwagę rodaków; ci, widząc go, przechodzili
czemprędzej na drugą stronę ulicy, a niektórzy zatykali uszy. Przystanąłem
przy mówcy. Wyglądał trzeźwo, przyzwoicie, całkiem sympatycznie i
wydawał mi się wykształconym człowiekiem, zwłaszcza, że nie
rozumiałem co mówi. Gdy odezwałem się do niego w moim ojczystym
języku, wykrzyknął z radością: - Znam twój język, cudzoziemcze i chętnie
z tobą porozmawiam. I wziąwszy mnie pod rękę w najokropniejszych
barwach przedstawił mi swoich...
*
O, o, o: to już jest jakiś pomysł. Bodaj pomysł stylu. W tym gatunku
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jednakże skrępowanie cenzurą jest właściwie nie do przezyciężenia.
*
Bo ten narrator powinien mieć jakąś stałą postawę - podobny powinien
być do Penylossa wolterowskiego w swoim optymiźmie i w dobrej woli, z
jaką obserwuje wszystkie zjawiska.
*
Powiedzieć jakąś rzecz wspaniałą.
*
Powiedzieć jakąś rzecz wspaniałą, na którą każdy czeka...
Powiedzieć jakąś rzecz jedyną, którą zrozumie każdy i przyjmie każdy,
na którą każdy czeka, i którą każdy już przeżuwa, już się domyśla - już ją
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chwyta ... Jakąś formułę, jedno zdanie, może przypowieść, może bajkę, a
może właśnie długą, trudną historię jak samo życie zawikłaną, a przecież
prostą, by się stała powszechną wiarą i nadzieją ... Życie się toczy,
niepojęte, i co tam z niego kto zrozumie, gdy cały jego zamęt właśnie jest
w tym, że właściwie wygląda jakby bez znaczenia, jakby w nim jakaś
konspiracja sensu ...
*
Życie jest zakonspirowane.
Historia jest konspiracją.
Odkryj, wtedy w niem coś ważnego dziejącego się ... zorientuj się na
czas, nie przegap chwili.
*
Powiedzieć jakąś rzecz wspaniałą, jakąś jedyną; formułę, zdanie,
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przypowieść, może bajkę, albo właśnie długą, jak samo życie historię,
zawikłaną a prostą, którą by pojął każdy jako odnoszącą się do niego
osobiście, i która stałaby się powszechną wiarą. Życie się toczy niepojęte i
co tam z niego kto zrozumie, gdy cały jego sens się skrywa jakgdyby, jak
gdyby w spisku utajonym. Nie tu, nie teraz, nie dla nas, nie na nas, nie tak,
nie po to - oto jak to wszystko wygląda, a przecież: właśnie tak dopełnia się
los, i miłość, i historia.
*
Współczesność daje się pojąć tylko jako część historii: inaczej jest
niezrozumiała i nie do opisania.
22/I.
A jednak wyznaczam sobie za zadanie poza wszelkimi innymi pracami
napisać panoramę losu polskiego w latach 1945 - 1970, tj. w czasach, które
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znam i przeżyłem świadomie, przytomnie. O "wrastaniu" w nową
rzeczywistość; o błędzie nowej rzeczywistości; o nadziejach; o milczeniu i
martwocie lat sześćdziesiątych; o aspiracjach i pragnieniach, które zrodziły
się w tych latach. Za parę miesięcy Polska będzie znów słuchana - już jest
słuchana.
22/I.
Idiot! (*) To ja.)
*
W sprawie Sade'a. Korespondencja w sprawie Sade'a. Konieczny list
"Kręgu". Co na to odpowiedzieć?
W
ogóle
sprawa
odpowiedzialności
literatury.
Rodzaj
odpowiedzialności, jaki literatura pozostawi. Nie, nie napiszę na ten temat.
Wszystko już jest napisane we wstępie Jarka.
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*
Co na Dedala?
Przyszłość literatury, ankieta Polityki. Wypowiedź Urszuli Kozioł. Co
ja bym odpowiedział na takie pytanie?
1. Literatura wobec rozrywki - była nią dotąd - romans był tym czym kino;
a nie jest. Czy powinna stać się nią na powrót? Dziś czytanie powieści
Bracha, Musila etc. jest wysiłkiem - rzadko przyjemnością i coraz częściej
zdarza się słyszeć zdanie ludzi zapracowanych, że są zbyt zmęczeni, aby
czytać współczesną literaturę.
2. Literatura wobec nauki. Była jej częścią - powieść realistyczna była
takim sondażem życia społecznego jakim dziś jest ankieta socjologiczna,
czy po prostu reportaż dziennikarski. Nie spełnia i spełniać nie będzie tej
funkcji na planie psychologicznym. Nie spełnia na planie mitów
kulturowych. Solambô jest nie do pomyślenia, ani Genezis z Ducha.
3. Literatura wobec władzy. Była kiedyś jej instrumentem, albo spełniała
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rolę jej krytyka, nawet partnera nie tylko w Polsce, lecz także we Francji.
Władza jest techniką, jest prawie nauką, względnie staje się nią. Pozatem
sprawuje się tajnie. Partnerstwo literatury jest po prostu niemożliwe,
nierealne.
4. Powołanie literatury widzę wyłącznie w filozofii pojmowanej szeroko, w
sokratycznym sensie. Kto mi powie co to jest filozofia? I jak ją w
literaturze pięknej realizować? Dialogi, przypowieści, apokryfy, poematy
alegoryjne, wielkie mity kulturowe wskrzeszone, wielkie uogólnienia i
metafory ... Bądźże zresztą konsekwentny. To głosisz od wielu już lat, a
gdy przychodzi do pisania - piszesz "romanse". Być może dlatego, że chcę
coś w filmie zarobić.
A może właśnie dla filmu zrobić jakąś taką filozoficzną przypowieść?
Tematy brać wyłącznie z kultury, z historii. Nic nie wymyślać, żadnych
fabuł. To mnie gubi.
Poniedziałek, 24/I.
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Wczoraj - straszne - hańba mi. Kochać Kazię, uczynić ją szczęśliwą, to
moje zadanie. jest wielkoduszna. Tego się po niej nie spodziewałem. Jest
głębsza niż myślałem. I pogardza mną - to wspaniałe!
"- Siądę przy tobie, zjedz!"
"- Nie bierz samochodu."
O, moja jedyna.
28.I.
Pogrzeb p. Marii Andrzejewskiej, telefon Jerzego, wczoraj Jarkowie,
Julia, Joanna, Bartoszewscy. Nic nie notuję. Ten pogrzeb! Murowanie
grobu.
*
Świat jest nierzeczywisty, to znaczy taki mi się wydaje, to znaczy noszę
w sobie przekonanie o jakiejś innej jego rzeczywistości, o innym zgoła
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stopniu jego służenia, odczuwań ma mój plan. Przyjeżdżam do starego
miasta - wcale mi się nie wydaje starsze, zdaje mi się, że mnie oszukano,
że, owszem, było takie niegdyś, ale ja spóźniłem się z jego zwiedzaniem,
albo też chodzę niewłaściwymi ulicami. Ono jest wspaniałe, ale jeszcze nie
to, gdzie jestem - trochę podobnie - w górach nigdy nie jestem pewien czy
rzeczywiście znajduję się na samym szczycie góry, na którą wdrapywałem
się i nawet obecność innych turystów nie bardzo mnie przekonuje. Całkiem
to samo ze zdarzeniami. Trudno mi uwierzyć, że uczestniczę w naprawdę
doniosłych zdarzeniach. Ejże! Czy to nie jakaś pomyłka?
*
Komar. John Barth (?)
*
Czy nie przywiązuję do nich zbyt wielkiej wagi? Czy te wydarzenia
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naprawdę ważne nie rozegrały się za moimi plecami? Czy nie rozegrają się
dopiero w przyszłości, kiedy ja od nich odwrócę uwagę? Czym się tylko
zajmę, przestaje być ciekawe. Jakieś czary! A książki! Jakie wspaniałe
wydają się z daleka, ze słyszenia, w katalogu, na wystawie księgarskiej. A
wzięte do ręki ... Stąd jakiś strach w księgarni: co ja robię? Po cóż tę
książkę biorę! Niepotrzebna mi! Potrzebna mi jest inna - tej tu nie widzę - i
wychodzę, nic nie kupiwszy. Cała rzeczywistość taka właśnie jest. I to co
robię, i to co poznaję, i ludzie. Wszystko jakoś nieistotne, nieprawdziwe,
nierzeczywiste, czyli na wpół istniejące, a przyczyna...
*
Lektury z rozmowy z Komarem.
Conrad: W oczach zachodu, Nostromo.
Dostojewski: Biesy.
*
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Przyczyna jest taka, że należę do olbrzymiej rodziny szlacheckiej,
której właściwością jest to, iż świat odczuwa jako zakłócenie
wewnętrznego porządku, i silniej przeżywa siebie samego, niż świat. Świat
się dla niej liczy o tyle tylko, o ile sprawdzają się w nim z góry podjęte o
nim przepowiadania. Wszyscy o tym wiedzą i nie po to piszę, abym to
opisywał ale po to, bym zdał sprawę z nieoczekiwanego
niebezpieczeństwa, jakie tacy ludzie stanowią dla świata. Nieoczekiwane
jest ono, mówię, bo wcale nie polega na zbytniej nieufności, na rezerwie,
na wyczekującej i krytycznej postawie wobec rzeczywistości i jej zdarzeń.
Wręcz odwrotnie! Wszak każdy człowiek ukrywa swą prawdziwą naturę,
produkując jej imitację złożoną z samych odwrotności. Dlaczego to robi? A
bo mu się zdaje, że w postępowaniu jego i myśleniu jest coś anormalnego;
zwracając się przeciw swej naturze, tępiąc ją, zdaje się przywracać ją
światu, zdaje się w tym świecie jaki - taki wprowadzać ład. Jeśli więc w
istocie nie ufa światu, zewnętrznie ufa mu nadmiernie, jeśli wydarzenia
wydają mu się karykaturą jego przewidywań, entuzjazmuje się nimi, jeśli
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cała jego natura krzyczy: nie mieszaj się, powstrzymaj się nie twoja
sprawa, on lezie jak mucha w ciasto, jeśli odpycha go człowiek, rzuca mu
się na szyję, wołając zostań moim przyjacielem. Wszystko jest w tym
świecie przeciwne. Co się dalej dzieje? Widząc się w fałszywej sytuacji
hoduję w sercach myśl o zemście. Jak to - powiadają ich dusze w skrytości
- mogłaś moja dumo tak bardzo dać się zwieść i okłamać? Jakich
zdradliwych przeciwko niej użyto środków, jakie potężne przeciw niej
zawiązały się zmowy! I dalej je odkrywać. Z tych więc ludzi rekrutują się
najbardziej podejrzliwi intryganci, zazdrośnicy, ponurzy fanatycy.
Rozpoznacie ich łatwo po zmęczonych, wyniszczonych obliczach.
Albowiem wykonuję oni niesłychaną, okropną, nieprzerwaną pracę
ustalenia właściwego stosunku własnego do świata. Jakikolwiek sens
obiektywnych zdarzeń i zjawisk znika zupełnie, z ich pola widzenia; jedno
ich tylko zajmuje: rozpoznawanie własnych rzeczywistych myśli i
określanie prawdziwego swego stosunku do obiektywnego świata.
Kocham, czy nienawidzę? Wierzę, czy nie wierzę? Zachwycam się, czy
brzydzę? I czego właściwie chcę? Ratunek ich leży w rozpoznaniu
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wewnętrznej procedury, jaką stosują w poznaniu. Rozpoznając, uwalniają
świat od cierpień, jaki składają z postaci swych obsesji i krętactw. Sprawa
nie jest błaha. Ci ludzie stanowią wszak połowę ludzkości; druga jest
przeciwna i inne całkiem, reprezentuje niebezpieczeństwo. Tak to dwie te
połowy nieustannie zagrażają sobie nawzajem, i walka między nimi toczy
się. Straszna, a zupełnie cicha, i niezauważalna.
29.I.
Pisz-że tu wszystko co robisz i myślisz.
Więc: czytanie tej idiotki Flory Bieńkowskiej - powieść nazywa się
"Południe wieku". Nareszcie nic nie rozumiem, a w szczególności:
1) Kto to są ci ludzie;
2) Kiedy się to dzieje;
3) O czym mówią.
Więc dzieje się chyba w 1956 roku - gdy dokonuje się zmiana ekipy
Piotr Jedliński, b. stalinowiec, pisze "sprawozdanie" dla sędziego Protopa,
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też byłego stalinowca.
31/I.71.
W sobotę był u nas Jerzy z Julią; nie bardzo było ciekawie. My z
Jerzym jakbyśmy bali siebie nawzajem i nawzajem sobie zazdrościli: ja
jemu talentu, oczytania i kultury ogólnej, on mnie inteligencji. Wobec tego
nie słuchamy się wzajemnie; nie uważamy na to co drugi mówi.
W domu spokój.
Nie chce mi się pisać. Samo wodzenie piórem po papierze nudzi,
męczy i brzydzi. Pismo nadal wstrętne, myśli banalne, do czego się tu
śpieszyć? Może przejść na maszynopisanie? Jerzy mówi, że "Bramy raju"
napisał całe na maszynie.
*
Taki pomysł: powieść o moim pokoleniu, o zdających matury w 1948
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roku. Coś w rodzaju "Syzyfowych prac"; jakby kontr-Popiół i diament.
Mam nawet pomysł formalny na to z dokumentacją. Z tłem
historycznym. Tak to napisać jak się pisze powieści historyczne.
Ale warunek: oderwać się od siebie ! Nie pisać o żadnym, w
najmniejszym stopniu o sobie .
Lektury:
P. Stendhal: Czerwone i Czarne. Napewno! I może bohatera wziąć
takiego, który myśli zrobić w tym ustroju, cyniczną karierę - na przekór
wszystkiemu. I próbuje pojąć mechanizm systemu, który wszak
nienarodzony jeszcze, niegotowy, lecz on próbuje, uczy się go od ABC.
Przeto:
2. Lochy Watykanu. (I może l'immoraliste);
3. Dostojewski: Biesy. Bracia K..., Młodzik.
4. Wyznania hochsztaplera? Naphta!
Dzieciństwo wodza Sarte'a.
5. Wszystkie cyniczne pamiętniki, wszystka historia arrywistów, łobuzów.
Biografie.
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Biografie:
1. Napoleona.
2. St. Justa, Marata, Robespierre'a.
3. Mochnackiego!
4. Stalina - oczywiście! (On ma plan stać się małym Stalinem - on, który,
ledwo, ledwo liznął konspiracji, i którego chowano na księdza).
5. Ignacego Loyoli.
6. Piłsudskiego.
7. Hitlera! Goebbelsa.
W pewnym stopniu będzie to studium zła płynącego z historii.
(Przypomnij sobie postać Adama Różyckiego i tego, który z nim zginął:
Kuczyńskiego - przypomnij sobie dzieje owego procesu).
8. Lutra biografia.
Będzie to w dużej mierze historia jego lektur, wśród których, stałymi
wątkami będą Marks i Nietzsche, i oczywiście Platon. A jednocześnie:
fascynacja Chrystusem i Kościołem katolickim.
Moment kluczowy: ujawnienie i to, że mu nie przyznano żadnych
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zasług. Jego pseudonim okupacyjny.
Lektury.
Wydarzenia - wszak to jest obłąkany czytelnik gazet.
Szkołę lekceważy.
Lekceważy dziewczęta. Można go skombinować z postacią Leszka
Kossob. ... - tzn. z jego wzgardzoną miłością dziecinną do Hanki N.
Matka, która go uwielbia, starsze siostry z mężami, ojciec, który nie
wrócił z Anglii - udaje, że ze względów politycznych, w rzeczywistości ma
tam jakieś swoje życie i wracać nie chce. Mitoman.
Może od tego zacząć: matka wita go zalana łzami, szczęśliwa, krzyczy:
- Tatuś żyje! Wróci. jest rok - powiedzmy 1946. pisanie listów do ojca.
Ojciec kłamie na swój temat. Leszek - kłamie o sobie, jak walczył i jak
nadal walczy etc. Potem - dziękczynne nabożeństwo. Spowiedź, w której
zataja swoje kłamstwa. Przystępuje do komunii, wie, że popełnia
świętokradztwo. I to jest jego komunia ostatnia. Idzie do Hanki. Tam
zastaje awanturę: Jeden z kolegów zapisał się do ZOM, albo OM TUR.
Imponuje mu. Oczywiście, bierze stronę Hanki, żeby się jej przypodobać,
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ale ... Widzi, że Hanka wcale tamtego tak żywiołowo nie odtrąca, więc ...
Wszystko to się dzieje tuż przed referendum, niedługo po 3-Maja.
I. List do Ojca.
II. Ostatnia spowiedź.
III. Rywal (Referendum).
IV. Wakacje w Zawoi i początek roku.
V. na Wawelu.
VI. Pierwszy występ (dyskusja) i afera - ktoś (stary kolega?) zwrócił na
niego uwagę.
Hanka. Ojciec zginął w Katyniu. Jest najzupełniej nieobecny. Nawet
nie jest bohaterem. Jej osamotnienie. Jej okrucieństwo dla chłopców. Jej
okrucieństwo dla matki, którą podejrzewa nieustannie, że chce wyjść za
mąż. Jej miłość do lekarza z Warszawy, który zajął gabinet ojca.
Ów lekarz. Stracił narzeczoną - nie wie gdzie się podziała. Łudzi się.
Szuka jej. Cała rzeczywistość wydaje mu się zupełnie nieprawdziwa.
Psychiatra - bawi się układaniem diagnoz, buduje swoją teorię.
Dewocja matki "Leszka". Jej przyjaźnie z księżmi. Jej fascynacje nimi.
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Natrafiła na takiego, który jej wiarę rozbija ostrym, bezwzględnym
potraktowaniem.
Dzieje takiego Rogali, albo Jaskowskiego. Jak czuje szansę dla siebie,
ale nie wie jeszcze ... jeszcze to, co go otacza jest obok, wrogie.
Król ... - udaje, że nic się nie stało. Jego krąg towarzyski - i Sabuda ze
swoimi snobizmami.
Leśniak - partyzant - fanatyk. Żyje wyłącznie konspiracją.
Główna mania "Leszka": wymyślania swoich życiorysów. List do ojca
jest pierwszy z serii. Jest to życiorys orlęcia skautowskiego: "Kamienie na
szaniec".
2/II.71.
Mroźno; może zima będzie krótka, skoro na Gromniczną nie ciecze.
Zacząłem dzisiaj pisać tę powieść, na którą bardzo liczę. 5 stron. Potem
Wesele. Wieczorem w Czyt. Francuskiej La fin du jour Duviviera.
Plenum zdaje się znów odłożone. To chyba świadoma taktyka Gierka.
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*
Coś jednak niedobrze z moim pisaniem; jakaś sztywność ręki, jakaś,
powiedziałbym, fizyczna niechęć do pisania. Chwila zastanowienia: skupić
się, zebrać w sobie, narzucić sobie dyscyplinę tak surową, z jaką kiedyś
tworzyłem moje życie religijne. To jest możliwe.
Potrzeba mi teraz tematu na nową przypowieść. Na temat dnia.
3/II.
Pomysł felietonu na temat "Intymnego oświetlenia": czułość dla
codzienności, dla szczegółu, dla życia - czułość tak właściwa Czechom,
jakże obca nam, jak zupełnie, chyba niespotykana w polskiej literaturze.
Nie? A Pan Tadeusz?
4/II.
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Wczoraj u Geronów Stomma, Mroszczak, dyplomata brazylijski, dypl.
tunezyjski, dypl. belgijski i niemiecki. Każdy z żoną.
Kto jesteśmy? A to znaczy: czego chcemy? Każdy z nas Polaków,
doskonale wie czego chce; Kto mieszkania większego, kto samochodu, kto
podróży, kto wyjściowego garnituru, a kto miesiąc przeżyć bez długów. Jak
z tych drobnostek, które nawet czasem wyznać głośno wstyd, złożyć żal
zbiorowy, wyzwolony, i jak przemienić go w hasło dobrze brzmiące i
wszystkich porywające? Kto jesteśmy zatem? Gromadą bezładną, z której
każdy dla siebie chce czegoś, co się z chceniem innych nie kojarzy, czy też:
snobem, skupionym wokół wspólnej aspiracji wybicia się wśród innych
narodów, społeczeństwa dążącego do lepszego zorganizowania, klasą
pracującą zdolną do wspólnego działania na rzecz korzystnego dla siebie
przekształcenia stosunków produkcji? Albowiem gromada jest tym, czego
chce i do czego dąży; jest w trakcie nieustannej reorganizacji wokół coraz
to nowych celów, które narzuca jej życie .
Kto więc jesteśmy? Ostaliśmy się narodem, mimo wszystko, i naszemu
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językowi, obyczajowi, sposobowi myślenia, nic nie zagraża; A nie mamy
też ambicji, aby nasz sposób myślenia, czy naszą kulturę innym narodom
narzucać, lub z niemi nad inne się wynosić. Nie mamy więc ani obronnych,
ani zaborczych celów narodowych....
Co za głupstwa.
*
Rzecz polega na tym, że nasze życie upływa na realizacji celów
prywatnych, z których trudno złożyć cel zbiorowy. My zaś jesteśmy
przyzwyczajeni do takich zbiorowych celów. Tak jesteśmy wychowani, tak
ukształtowani. Oczywiście, ludzie realizują swoje prywatne cele,
przyczyniając się do realizacji zbiorowych; ale to nie wystarcza, lub też
wystarcza na krótko i na szczególne okazje.
*
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Cel wyznawany.
Rzecz wyznaczana = rzecz realna.
Wyznanie = hasło.
Poszukiwanie hasła.
Ani hasło narodowe, ani hasło rewolucyjne ne tient plus.
Jako naród jesteśmy bezpieczni; porządek społeczny jest ustalony na
lata, na pokolenia.
Z racji naszego położenia w Europie, a więc na kontynencie
uprzywilejowanym politycznie i gospodarczo, z racji naszego rozwoju,
jesteśmy wciągnięci w proces bogacenia się. Acz się nie bogacimy. Mamy
aspiracje krajów bogatych, ale nie jesteśmy krajem bogatym. Mamy
perspektywy kraju rozwiniętego, ale nie jesteśmy krajem rozwiniętym.
Każdy z nas czuje się obywatelem rozwiniętego kraju (bo chce samochodu,
mieszkania, usług wzorowych, turystyki), ale z tego poczucia naszego i z
tych czyichś aspiracji nie składa się całość, któraby nas zadowalała.
Powstaje przez to w każdym z nas podejrzenie, że zachcenia jego są
nadmierne, nie do zrealizowania w tym kraju, że są może importowane zza
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granicy, może temu krajowi obce, może dla niego niestosowne, a może
przeciwnie, ten kraj aspiracjom tym szkodzi przez to, że jest taki jaki jest;
może nielegalne, może wrogie, może po prostu nienormalne. Odruch
ucieczki, filozofia rezygnacji. Pozostaje sprzeczność między ideologią
zbiorową, czyli celem wyznawanym (który wciąż urabia się z tradycyjnych
narodowo-rewolucyjnych haseł), a ideologią prywatną, czyli celem
niewyznanym, jakby utajonym. Na tę postawę składają się wówczas
aktualne okoliczności - np. posądzenia łatwe o tzw. drobnomieszczańską,
albo kosmopolityczną postawą, jak i tradycja, w której nie popularny był
wszelki egoizm, a ofiara na rzecz ogółu motywem stałym.
Trzeba z tym zerwać. Miłość do swego kraju jest miłością
ekonomiczną, czyli taką, w której korzyść jednego jest korzyścią drugiego,
i korzyścią ogółu. Chcesz mieć dom, obrazy, dostatki? Mów o tym głośno,
staraj się o to, walcz o to; w domu, jaki sobie wymarzyłeś, jaki
zaplanowałeś, będziesz bardziej wartościową jednostką niż gdybyś miał
spędzać lata w przeświadczeniu krzywdy. Pchaj się na oczy, domagaj się o
swoje miejsce i o swój zarobek, mów do czego jesteś zdolny. Prezentuj
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swoje osobiste szczęście jako obowiązek wobec innych.
8/I.
Człowiek, który zrozumiał wieczność, już nigdy nic innego nie
zrozumie.
Źródło w lesie. Kto do niego zajrzy, nic innego nie zechce oglądać.
Wycieczki. Podróże. Autostrady. Przewodnicy. Prospekty. "Kto zajrzy,
nic nie będzie chciał, nic go już nigdy nie zainteresuje ... Jeden po drugim
wstępują, zaglądają, patrzą - a potem rzucają się na jedzenie, kobiety i żyją,
jak przedtem żyli. Takich błaznów, udających, że rzeczywiście - nic nie
liczy się, uważa się ich za szalbierzy wynajętych dla celów reklamowych.
Czy nikt się nie znajdzie? Otóż ... Ten tylko, kto zaglądając tam szukał tego
co już w sobie nosił. Bo człowiek znajduje to czego szuka, i poznaje to
tylko, co już zna.
10/II.
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Coraz mi trudniej. Uznanie życiowej klęski. Brak zainteresowań. Jakby
mnie inteligencja opuszczała. Przestaję rozumieć zjawiska. Coraz mi
trudniej pisać, a zwłaszcza notować to, co dzieje się wokół. Straciłem
zdolność syntezy. Nic nie wiem, nic nie rozumiem; odczuwam to
zwłaszcza w rozmowach z młodymi. Ochota, żeby wszystko zacząć od
początku. Niewiara w wartość dorobku.
Nb. niezdolność do uznania własnego dorobku jest chyba osłabioną
umiejętnością syntezy, której domaga się nieustannie przede wszystkim
własne życie. Co to wszystko warte? Co to znaczy?
11/II.
Notatka do felietonu:
1) Zaczynać od początku. Nie wiem jak kto, ale ja nieustannie mam na to
ochotę; uczucie, że mi się życie nie sumuje. Najtrudniej dokonać syntezy
samego siebie .
2) Zresztą to samo jest w życiu zbiorowym. Czy to naród wie co jest wart,
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co zrobił, co znaczy; czy to jakie pokolenie ma kiedy świadomość swojego
miejsca i swojej wartości.
3) Do uzyskania takiej wartości służą środki, które mieszczą się w
szerokim pojęciu propagandy. Propaganda - niezgodnie z semantyką - jest
sztuką wmawiania, właściwie powinna nazywać się perswazją. Propaganda
nie mówi: masz robić to, ale: robisz to i to. Nie: masz być dzielny, ofiarny ale jesteś dzielny, ofiarny. Nie: powinieneś być zadowolony, ale jesteś
zadowolony.
4) Na planie osobistym: sztuka postępowania z samym sobą powinna
przyjąć wiele środków ze współczesnej sztuki kierowania społeczeństwem.
Cóż mi przyjdzie z ciągłego powtarzania: ja leń, ja kłamca, ja obłudnik, ja
nigdzie etc.; powinienem raz z tym skończyć i od jutra, ba! od zaraz staną
się kimś zupełnie innym. Przecież to już wiadomo, że inny się nie stanę.
Więc inaczej: jestem wspaniały, pracowity etc. Można podzielić sobie
życie na periody: np. owszem do niedawna jeszcze byłem taki a taki, ale
teraz już się wszystko we mnie zmieniło ... A najważniejsze: oznajmić
sobie stan zupełnego z siebie zadowolenia - jakież to krzepiące!
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5) W operacji takiej kryje się wszak głęboka prawda: że słowo jest faktem;
rzeczywistością. A dlaczego? Dlaczego? jak to mianowicie tłumaczyli
filozofowie?
*
Jaka jest rada na prawdę, która boli? Zmienić ją. - Jakże można zmienić
prawdę, która nie zależy od woli człowieka? Trzeba ją uzależnić.
Jakże można zmienić prawdę nie zmieniając rzeczywistości? Prawda
nie jest odbiciem rzeczywistości, ani jej ścisłym odpowiednikiem, ale jej
nazwą. Zamienia się rzeczywistość nazywając ją inaczej, czyli tworząc o
niej nową prawdę. - Jakże mogę o sobie powiedzieć, że jestem wspaniały,
mądry, pracowity, zdolny, skoro mam się za leniwego głupca, kretyna,
intryganta, któremu nic w życiu się nie powiodło, i mam na to dowody. Wystarczy popróbować, a dowody znajdą się same.
11/II.
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Jak doskonalić się, zachowując jednocześnie poczucie ciągłości?
Katolicka technika zmazanej tablicy: spowiedź.
Ta sama technika w ustrojach, zakładających wewnętrzną
jednorodność.
*
Słowo wywołuje słowo, słowo mnoży się przez drugie słowo. Słowa
rosną w geometrycznym postępie, mają swoją własną mechanikę i swoje
własne konsekwencje, są masą nieopanowaną energią nieobliczalną;
okazuje się to w każdej kłótni rodzinnej, a co dopiero w życiu publicznym.
*
Chcę napisać o propagandzie. Dlaczego? Bo jest okropna, nieznośna Polega na wmawianiu. Nie zachęca, nie wzywa, nie zaprasza, nie zaleca,
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ale po prostu stwierdza, że jest tak, jak ona chce.
16/II.
Lektury do powieści:
1) Biesy.
2) Ciemność w południe, Krucjata bez krzyża.
3) Brudne ręce. Situations.
4) Orwell.
5) Płomienie.
6) Przedwiośnie.
7) Dzieci Prusa.
8) Nostromo.
9) Miłosz - umysł, objęcie władzy.
Pozatem: Marks, Lenin, etc. - jeśli to ma być serio.
Abramowski. Deutscher.
Krytyka marksizmu.
Jasiek zabił się, ponieważ nie mógł znieść tego całego napięcia. Partyka
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ma wiedzę cyniczną. Jasiek był "naturalny". Madejski poszukiwacz
skandali historycznych. Ryba - filozof słowa.Ktoś tragiczny.
*
Dla Tygodnika: o zaufaniu.
Co to jest zaufanie? jest to odmiana wiary - przejaw wiary - tzn. jeden z
przejawów wiary - wiara jako podstawa egzystencji w świecie - jako więź
ze światem - otóż jest to jeden z przejawów wiary, który narzuca się z tym
większą siłą, im bardziej jest odosobniony, tj. im mniej jest innych
przejawów. Najgorzej, gdy jest zamiast wiary.
21/II.
Mieszkanie? Jaworzyńska 5? Czyżby w końcu ... Inka Laskowska
wróżyła mi liczbę 5 jako szczęśliwą. Więc może, może. I kosztuje 50.000. trzeba dążyć do przeprowadzki w dniu 5, 15, albo 25 marca.
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22/II.
Na Dedala: o pracy, o której już raz pisałem, ale cenzura zdjęła. Teraz
przypomnieć ten temat.
Czytam Bella "Praca i jej gorycze" w tłumaczeniu Miłosza.
Panopticon Jeremy Benthama - więzienia w kształcie gwiazdy; brat
jego sir Samuel Bentham w podobny sposób projektował fabryki
przyszłości. Jeremy zaprojektował w końcu budynek, który w połowie
byłby więzieniem, a w połowie fabryką.
*
Radykał-filozof zdefiniował nową racjonalność, ale racjonalnie
wprowadził ją w życiu inżynier. Można by się spodziewać, że artysta, a
więc człowiek, który przeżywa czas jako durée zgłosi swój sprzeciw. Aż do
ostatniego piętnastolecia "maszyna budziła wiele zainteresowań i dawała
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okazję do namiętnych sporów ... Dzisiaj artysta i intelektualista zobojętnieli
na ten spór i na zagadnienia postępu, które dały mu początek. ... Wyczerpał
się zarówno, literacki protest przeciw maszynie, jak "oczarowanie
maszyną" tak modne w latach dwudziestych i trzydziestych. "Fabryka jest
dziś domeną socjologa i psychologa". (57).
Mówiąc o opanowywaniu dziedziny "human relations": o metodach ich
realizowania, B. powiada: "Podejście od strony h.-r. staje się namiastką
myśli o samym procesie pracy. Wszelką satysfakcję otrzymuje się poza
nim: w grupie, w rozrywkach podczas godzin odpoczynku. Problemy pracy
są więc rzutowane i owijane w psychologiczną watę". (42).
*
Praca straciła swoją treść w kapitalistycznym, przemysłowym
porządku, ale nie odnalazła nowego sensu w ustrojach mniej czy bardziej
socjalistycznych. Najbardziej chyba znamiennym socjologicznym faktem,
jest dzisiaj wyczerpanie socjalistycznej myśli na europejskim kontynencie i
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w Anglii ... Europejskie gospodarki narodowe całkowicie w sobie
zamknięte, czy na modłę wyspiarską, czy lądową, są wyjątkowo zależne od
wahań światowego rynku i przestrzeń manewru jest ograniczona. W cicho
nadchodzącej "rewolucji menadżerów decyzje techniczne, jakie zapadają
wśród gospodarczych ekspertów, kształtują właściwie każdą wypowiedź
polityków". (52).
*
Skutki automacji dadzą się obserwować nie tyle w braku
zapotrzebowania na siłę roboczą, jak w zamianie jej charakteru
(zmniejszanie się ilości robotników zatrudnionych w produkcji na rzecz
rozrostu
funkcji
kierowniczych,
kontrolujących,
remontowych,
reklamujących etc.) oraz w rozmieszczeniu. Stworzą się np. możliwości
tworzenia fabryk-osad z dala od wielkich miast - ponieważ fabryki nie będą
musiały zabiegać o duży, stały dopływ siły roboczej; skończą się też może
spekulacje siły roboczej. Społeczne podziały w małym miasteczku będą
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odbiciem społecznej hierarchii w fabryce. Nie jest wykluczone, że w takich
warunkach powstaje już nowe społeczeństwo ... ". (64).
25/II.
Projekt absolutnej ankiety.
Jesteś szczęśliwy (tak - nie - nie wiem).
Zadowolony z siebie? (tak - nie).
Chciałbyś żyć wiecznie? ... Wierzysz w Boga (tak jak kościół każe, po
swojemu, wcale nie, nie wiem). itd.
*
Autorytety zmiękły; nie życzą sobie posłuszeństwa, nie popierają
prozelitów, nie ufają swoim fanatykom. Ich ulubieńcem jest buntownik,
odchyleniec, heretyk, kontestator. Autorytety zachęcają do zwątpień i
protestów.
1769

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Powiadają wiernym swoim: my, autorytety nie jesteśmy nieomylne, a
jeśli kiedyś uważałyśmy się za nieomylne, była to nasza największa
właśnie omyłka. My autorytety nie wymagamy aby nas bezkrytycznie
chwalono, a jeśli kiedyś kult taki rozpanoszył się w naszym otoczeniu
uważamy to za błąd i wypaczenie. My autorytety odżegnujemy się od
wszelkiej magii, wyrzekamy się przemocy i przymusu, pragniemy
utrzymać wyższość naszą na zasadzie perswazji, przemawiać chcemy do
rozumu, gotowe jesteśmy ustąpić, i td.
Autorytety myślą, że tym sposobem pozbędą się lizusów i fanatyków, a
zyskają szerokie rzesze rozumnych wyznawców, że wyzwolą rozum.
Pomyliły się: wyzwoliły obojętność.
28.II.
Przeczytałem wczoraj w Le Monde wywiad z francuskim tłumaczem
książki Medwedewa o sprawie Łysenki. Co za wstyd: właściwie dopiero
teraz dowiedziałem się co to była za sprawa! Gdy o niej było głośno nie
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chciało mi się czytać; miałem trochę racji, zapewne, skoro wszystko co
mogło wtedy do mnie dotrzeć, pochodziło ze źródeł propagandowych, a
czyż bym dał się przekonać! Trzeba mi było jednak poszukać jakichś
innych źródeł, a nade wszystko, i to już na pewno było możliwe - ustalić
przebieg wydarzeń, które same przez się mówiły, że dzieje się coś
okropnego i głupiego.
1.III.
Znowu to samo: telefon, wymówka, uczucie ulgi i pogardy dla siebie.
Znowu to samo"ból zębów" i to "nie mogę z przyczyn wyższych" - które
rzeczywiście mam. Ale kto mi zaręczy, czy pod przyczynami wyższymi nie
kryją się całkiem niskie?
*
Myśleć kategoriami biografii, to znaczy rozpatrywać człowieka
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wyłącznie rozwoju, w związku przyczyno-skutkowym, jako wytwór
materii własnej związanej z historią ogólną. To znaczy: każdą jego cechę
uzależniać od wydarzeń, jakie zaszły. Dlaczego zrobił dzisiaj to i to? Bo
kiedyś zrobił to i to. To znaczy być mianownikiem dat, to znaczy, że kiedy
chcę odpowiedzieć na pytania. Kim jest Filip. Odpowiadam: urodził się
wtedy i wtedy, takie i takie miał przeżycia. Czyli zamiast odpowiedzieć kto
jest Filip - odpowiadam co przeżył ... czyli jakie były wydarzenia ... Czyli
człowiek jest jakby wiązką wydarzeń. Patrzcie jak La Bruyere portretuje
człowieka: ustala jakie zasady postępowania, które uważa za stałe,
uniwersalne składają się na niego - jakie zostały wybrane. Odpowiada w
kategoriach chemii.
*
"Mądry boi się a odstępuje od złego: głupi przeskakuje a dufa".
(Przypow. XIV, 16).
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2/III.
Do "Wesela", biały koń Wernyhory - koń śmierci. (Mirosław Kasjan:
"Wernyhora" ... Toruń), "folklor zna interesującą nas odmianę - białego
konia jako przynoszącego Wernyhorę ... " Na początku filmu chłop - Dziad
idący na Wesele widzi w nocy białego konia ...
Koń ten porywa Wernyhorę. jest to, "koń śmierci i narodzin", a także
koń bojowy. Jego tętent na początku i na końcu.
3/III.
Jarosław.
Jest ciekawy. Gotów poświęcić ... aby wiedzieć co dzieje się za
zamkniętymi drzwiami. ... Swoją ciekawość cudzych spraw posuwa do
tego, że robi to wszystko co inni. jest tak ciekaw o czym się mówi, za
zamkniętymi drzwiami, że robi wszystko, aby się za niemi znaleźć. Tak
ciekaw co inni robią, że robi to co oni. Nie dochodzi tylko cudzych
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motywów działania. Sam działa bez motywów. Gdy inni popełniają
świństwa, on...
6/III.
Chyba coś z tego mieszkania będzie. Ale ile problemów.
Jula pojechała.
*
Xymena wydaje mi się coraz bardziej kwadratowa, dopiero teraz
zauważyłem, że mruga nieustannie powiekami, raz za razem, jak kura.
Świnia jestem. Mój stosunek do Andrzeja nabiera cech patologicznych. O
ile pamiętam, zupełnie tak samo denerwowałem mojego ojca. A byłem
chyba jeszcze gorszy; tyle że uczyłem się lepiej.
A martwi mnie bardzo. jest tylko ambitny; bardziej ambitny niż
pracowity, zdaje się, że także bardziej ambitny niż zdolny. Wszystko co
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robi służy...
9.III.
Czekam na to mieszkanie. "Piszę" scenariusz z "Wesela". Fabrykuję
felietony do TP. Nic nie czytam; rzucam każdą książkę, ani jednej strony
nie mogę doczytać do końca. Co prawda, nie wiem kiedy. Nie umiałem
sobie wygospodarować stałej pory do czytania. Boże, jakie szalone mam
zaległości. Jakie luki!
Zresztą to samo z pisaniem. Nic całkowicie nie piszę. Wszystko polega
chyba na złej organizacji czasu; ale dlaczego tak źle organizuję sobie czas?
Ponieważ nie mam właściwie wielkiej ochoty do czytania i pisania. Może
ja tego po prostu nie lubię?
Muszę "coś" napisać. Potrzebuję pieniędzy, a to jest ostatecznie jedyny
sposób zarobkowania, który jako tako opanowałem.
Kosiński namawia mnie, abym zrobił jakiś scenariusz dla Hasa.
Owszem. Zadajemy sobie pytanie: jakiż to film chcielibyśmy obejrzeć? Co
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by nas zainteresowało?
Jacy aktorzy? Jakiego aktora?
Otóż - chyba najbardziej chciałbym zobaczyć w kinie Krafftównę.
Napewno, Krafftównę. Co byśmy dla niej wymyślili? Albo Kucównę? Nie,
raczej Krafftównę.
Widzę ją przyjmującą biernie każde nieszczęścia i cieszącą się, czy też
umiejącą przyjąć wszystko jakby to było szczęściem, jeżeli to będzie
mężczyzna.
Np. tak: wraca skądś mężczyzna, dopytuje się o nią, czeka na nią,
przechadza się pod jej domem, wszystkie sąsiadki widząc to, znają już z
góry bieg wypadków, jak chór grecki komentują to zdarzenie. W końcu ona
wraca. Jej gra: przerażenie - które musi ukryć, bo inne kobiety patrzą ... On
jej tłumaczy, że teraz już napewno ... , że ma nowy pomysł ... że wszystko
teraz się zmieni - i jest pewien, że wszystko będzie dobrze, że jak dawniej
potrafi ją przekonać etc. Ona tego słucha, i my, razem z nim, i ze
wszystkimi kobietami jesteśmy o tym przekonani, już ją znamy na tyle z tej
prezentacji, z tej kompozycji. Ona zachowuje się biernie, daje mu jeść,
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pozwala mu się wykąpać etc., a potem nagle won...
Nie - raczej, wrócić do tego dawnego pomysłu - kobieta, która
rezygnuje z siebie na rzecz chama idioty ... Bezbronność wobec głupoty.
Kobieta w niewoli głupiego diabła ...
*
Kobieta - Marta - jedzie autobusem, wraca do domu, zapatrzona przez
szyby. Ktoś ją zaczepia w najgłupszy sposób. Początkowo nie zwraca na to
uwagi, w końcu - staje się to problemem, a chłopak jest miły, rozbrajający i
właściwie ten jedyny środek na jego odpędzenie - publiczna awantura, staje
się niemożliwy. Nachał niemożliwy. Niesie jej paczkę ... w końcu ją to
bawi ... Wchodzi do niej do domu. Ona mu grozi powrotem męża. Ale, on
wie, że mąż nie wróci. Szantażuje ją. Wie, że mąż wyjechał zagranicę, a
ona utrzymuje stosunki z jakimś mężczyzną ... to zresztą nieprawda, ale
pozory, przemawiają przeciw niej. Może do niego napisać, bo ma adres
męża. Nic mu nie można zrobić. Czego chce? Trochę pieniędzy. W końcu
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się rozkleja. Jest nieudany, nieszczęśliwy, idiota. Właściwie jest w nim to
wszystko, co jest w jej mężu, w jej przyjacielu: nieudały fantasta.
Jest w nim to samo, co ją interesuje we wszystkich mężczyznach - tyle,
że bardziej jawne i bezczelne.
Dla niego: 1) zrywa przyjaźnie, 2) rzuca wszystkie swoje zamiłowania,
3) zmienia cały styl życia, 4) przestawia wszystkie swoje plany ...
(Dowiadujemy się o tym z rozmowy przyjaciół, czy męża ... Marta działa
przeciw sobie. Zmienia całą swoją osobowość. Staje się obrzydliwą
idiotką. Widuje się ją w nocnych lokalach, w uzdrowiskach z obrzydliwym,
głupim żygolakiem ... Wrzaskliwa, często pijana ... Żygolo zdaje się ją
prowadzić coraz dalej, w coraz bardziej beznadziejne sprawy. Rozumie to
jego koleżanka, prosta głupia dziewczyna, którą rzucił ... Ale kto Martę
prawdziwie kocha?
... Ujrzawszy jak jej Czaruś niczym nie różni się od Seweryna i innych,
wpadła niespodziewanie w dobry humor.
11/III.
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O, Jezus. Jezus, znowu ten Olszański chce się widzieć ze mną; czego
chce ode mnie, co fabrykuje. P. Winarska jeszcze wniosku nie złożyła. Już
nie mogę.
*
Przeczytałem dzisiaj mój szkic o Gombrowiczu napisany w ubiegłym
roku. Wydaje mi się b. dobry. Znów mnie ten G. zaatakował, pośrednio,
poprzez moją analizę, znów mnie zaczął męczyć. Jak on znał ton, którym
wolno mu przemawiać; to czego mi brak - wciąż jakbym cudzym głosem
mówił sam potem wyrzekam się własnych rzeczy, gdyż mi się wydają obce
zupełnie.
Idąc dzisiaj przez miasto, w samo południe, chłostany lodowymi
krupami, których garście rzucał na mnie porywisty wiatr (ciemne obłoki
nisko leciały nad dachami, rwąc się raz za razem i ukazując błękitne niebo i
pozwalając słońcu przedrzeć się), pomyślałem o sobie jako kimś innym,
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jako o tej jakiejś osobie, której losy miałbym spisać. Pomyślałem - tak! - o
tej "kobiecie", którą wczoraj wymyśliłem ... Uzyskałem jakby
utożsamienie z nią; zdało mi się przez moment, że opuściłem siebie;
poczułem jakby rozszerzenie swej własnej osoby, jakby zmianę reakcji,
widzenia, czucia ... ale jednocześnie, razem z tą odkrytą zdolnością,
pojąłem, że nie tak należy ją spożytkować. Jakąś siłę bardzo wielką
skierowałem w niewłaściwą stronę. Owszem, potrafię pomyśleć siebie i
poczuć nawet jak tę osobę ... ale po co mi to. Inne we mnie kryją się
możliwości: wyzwolenia mianowicie z siebie osób, które składają się na
mnie, które mnie współtworzą. Ich wyzwolenie wyjaśniłoby mi moją
egzystencję obolałą, ograniczoną ... pozwoliłoby mi pozbyć się dręczącego
uczucia, że ten ja, który żyje, nie jest całkiem ten, który pod moim
imieniem żyć powinien. I to jest zadanie literatury, kreacja.
Jakiż jest ten, kto zamiast mnie żyć powinien? Otóż...
*
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Otóż miewam takie okresy, kiedy pisanie jest dla mnie fizycznie
niewykonalne (tzn. po prostu nie wyobrażam sobie mojego pióra
biegającego po papierze, ani "oddechu" nie mogę złapać, aby wydać z
siebie to pierwsze zdanie. Np. teraz...
*
I sam zostałem. Żona mnie opuściła, dzisiaj synowie uciekli ode mnie,
córka za mąż wyszła, z partii mnie wyrzucili, Boga zapomniałem, żadnych
nie mam obowiązków. Jakże jestem szczęśliwy! Nawet meble zabrali.
Zostałem w czterech gołych, brudnych ścianach, na których rysują się
blade rysunki szaf, co tu stały, obrazków, dywaników, co tu wisiały; na
podłodze walizka, w niej moje rzeczy osobiste, łóżko moje żelazne byle
czym nakryte, żarówka na drucie, u sufitu, niczym nie osłonięta, oto całe
umeblowanie. Jak mi dobrze. Mój pokój całą jest przestrzenią; resztę
mieszkania razem z kuchnią i łazienką zajęli obcy ludzie. Z łazienki
korzystać mi nie wolno, w kuchni mogę sobie czasem zagotować herbatę.
1781

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Nie chcę. Nic mi nie trzeba. O żono moja, dzieci moje, o Boże mój i
towarzysze moi, gdybyście wiedzieli jak czekałem na tę chwilę, gdy
odejdziecie ode mnie i jak dawno tęskniłem do samotności w nagiej, pustej
izbie. Wolałbym co prawda odnaleźć moje nowe szczęście z dala od
dawnego; nie patrzeć na te ślady na ścianach i na podłodze. W tych
ścianach słyszę głosy - niepokoją mnie czasem; przeszkadzają mi cieszyć
się moim cichym szczęściem.
11.3.
Co z nim zrobię? Jak je spożytkuję? Szczęście, jak myślę, i jak zawsze
myślałem, jest na to, by je pomnażać, rozszerzać, by je innym
komunikować. Nie wiem jak mógłbym komukolwiek przekazać choćby
cząstkę tego mojego szczęścia nowego, które stąd właściwie pochodzi, że
nie ma przy mnie nikogo. Jest ono więc sprzecznością tak, przyznaję. Myśl
ta nie daje, mi spokoju można powiedzieć, że ona jedyna zakłóca błogość
tych godzin, które spędzam leżąc na tapczaniku moim z nogami okrytymi
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kocem (marzną mi trochę kończyny), patrząc to w sufit okopcony trochę, to
w okno zasłonięte, to w ścianę, wokół której much parę lata w dzień a
wieczorem, gdy okno otworzę, komary i ćmy. O przeszłości zupełnie nie
myślę. Co było, to było! Do żadnej wobec nikogo nie poczuwam się winy.
Myślę o tym tylko jak długo, potrwa ten stan, w jakim znalazłem się teraz,
jak długo możliwa jest taka cisza wewnętrzna i zewnętrzna. Zdaje mi się,
że już, już ktoś zbliża się i klamkę chwyta, aby trzasnąć drzwiami, wpaść
do pokoju mojego i krzyczeć na mnie, żądając spełnienia jakichś
powinności. Skurcz okropny spręża wtedy członki moje, włosy jeżą mi się
na głowie, dłonie się pocą, zęby poczynają szczękać, serce bije, oddech
własny słyszę, powiedziałbym nawet, że te strachy sam wzmagam, że
podniecam się ku nim, zachęcam, aby tym większego spokoju zaznawać z
każdą chwilą upływającą, gdy drzwi ani drgną, ani mru, gdy ani mru-mru
za drzwiami, gdy nic nie poruszy się w moim pobliżu, gdy niczyja intencja
wobec mojej osoby nie objawi się ani dobrym, ani złym zamiarem.
*
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Napisałem felieton o buncie przeciw dzieciom; sporządziłem i
numerowałem cytaty do Gombrowicza, byłem u Joasi (głupkowato i
przyjemnie), przepisywałem felieton, gościłem p. Olszańskiego z
małżonką, spacerowałem z Kazią po alejach w śniegu zmrożonym lekko,
lukrowatym, siedzę teraz i piszę, w kuchni.
W gazetach afera z "Kapitanem" Czechowiczem. Diabli wiedzą co z
tego wyniknąć może.
List od Jacka.
Odpowiedzieć: Jackowi, Malewskiej, i komuś jeszcze, nie pamiętam
komu. Zalewski liże się o scenariusz - mógłbym dać mu i zarobić co nie co
- ale, nie mam co mu dać. Może coś na bezczelnego? Ale co? Najlepiej
kryminał.
Kryminał w moim stylu byłby taki. Zbrodni nie popełniono - a
dlaczego? Wszystko było przygotowane, cel wyraźny - rabunek i zemsta na
dodatek - zbrodniarz doskonały i bez skrupułów, korzyść oczywista; a
jednak zbrodnia nie została dokonana, i to właśnie najbardziej niepokoi
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inspektora, który postanawia wykryć przyczynę. W tym celu śledzi
zbrodniarza - starając się zrozumieć jego niezwykłą osobowość. Jaki cel
ma ukryty, jakąś przyjemność może? Co mianowicie prowokuje? Czy
sobie chce coś dowieść, czy policji? Podejrzani: pewien pisarz, pewien
aktor, pewien staruszek, pewien detektyw amator, pewien święty moralista - reformator ... Ostatecznie inspektor zaczyna podejrzewać siebie
samego, że zawiedziony poszlakami sam montuje zbrodnie ... Tak, ale
dlaczego wszyscy, których indagował przyznawali się: aktor, staruszek ...
Dlaczego w postępowaniu każdego z nich tworzyła się jakaś luka, w której
zbrodnia była możliwa? Otóż dlatego, że każdemu pochlebiało śledztwo,
każdy chciał być podejrzany, i przyciskany do muru przyznawał się,
owszem, troszeczkę był winien; z tej troszeczki on inspektor, tworzył
zbrodnie potrzebne mu do tego, aby funkcję swoją utrzymać, aby miała ona
jakiś sens.
12/III.
Sięgnąłem po Lorda Jima (którego nigdy dotąd nie czytałem) jak po
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zbawienie. Od czego ma mnie zbawić? Od niewiary w opowieść, od tego
skróconego, przyspieszonego rytmu, który we mnie bije jak puls gorączki,
czy ucieczki, i który mi nie pozwoli rozwinąć żadnego przedłużonego
zaciekawienia: ani własną, ani cudzą opowieścią, ani własnym, ani cudzym
życiem. Czy Conrad pozwoli mi odzyskać ten rytm, ten oddech, tę
równowagę, ten czas potrzebny na to, aby cokolwiek mogło złożyć się w
cokolwiek, a jakakolwiek część, z drugą częścią złożyć się w całość ...?
13/III.
Beniowski w Teatrze Narodowym.
Za kulisami - popisujący się nonszalancją Hanuszkiewicz; siwiutki
Kosiński, Jarosław, który galaretowacieje w oczach, i o ile wszyscy ludzie
na starość oczyszczają się on coraz to bardziej ujawnia świństwo swoje
głębokie.
Spektakl ładny - troszki w nim za dużo pomysłów.
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*
Piast: - Ja jestem Piast Kołodziej i ode mnie zaczyna się historia Polski.
Siedzę sobie tu w chacie z kraja i wyglądam czy kto nie idzie. Jeżeli nie
przyjdzie, to sobie chyba pójdę stąd gdzie indziej do światu.
O, idzie ktoś.
Wchodzą dwaj mężowie. Stoją z boku.
Piast: - Ciekaw jestem kto to. Czy aniołowie dwaj, czy Cyryl i Metody, czy
też świeccy jacyś panowie. I co mi zaproponują.
Mąż I: - Czy Piast?
Piast: - A no.
Mąż I: - Chcielibyśmy pomówić gdzie na osobności.
Piast: - Osobność to tu.
Mąż I: - Czy nikt nie przeszkodzi.
Piast: - Nie.
Mąż I: - A Rzepicha?
Piast: - Podsłuchuje, ale nie przeszkadza.
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14.III.
Niedziela. Gazety głupie. Dalsze rewelacje kapitana Czechowicza - że
np. Kazim. Wielgosz powiedział o Polsce Ludowej, że to bajzel, i że
ambasador Gronowski był we Wrocławiu i z kimś rozmawiał. Tę ostatnią
wiadomość Radio WE przekazała tajnym szyfrem ... wywiadowi
amerykańskiemu. Nb. kapitan Czechowicz, który podał się za szlachcica
("ziemiańskie pochodzenie" ... "przodek brał udział w powstaniu
styczniowym") okazał się jakimś dalekim krewnym Stommy.
Jazda do Wilgi. Spokojny, cichy, chłodny las jakby z białego marmuru
wyrastający. Popołudniu u Zelników - Irena Krońska. Ciekawe. W TV
zabawny film z braćmi Marx. Cudowny taniec murzynów. Wczoraj
Beniowski Hanuszkiewicza, robiony trochę na podobnej zasadzie jak filmy
braci Marx. Kucówna nawet przypomina Chico niemowę. Olbrychski też
przypomina Chico.
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*
Dość postanowień i planów. Dość dzieciństwa. Pisać bez przerwy, byle
co, zawsze coś z tego wyjdzie. Czytać też bez przerwy i byle co. Zawsze
coś z tego zostanie.
Skończyć z tym "Weselem". Już niedużo mi zostało, a sprawa ciągnąć
się nie może. Niedługo muszę znowu coś napisać dla Twórczości. Nie ma
ważniejszej sprawy dla mnie nad straty czasu jakie ponoszę; tout est ců.
15.III.
Wesele. Kończę.
Pozatem wciąż głupio.
Coś powinienem pisać. Coś opowiadać. Coś - czy kogoś!
Zdarzenie, czy biografię? Wciąż biografię. Naturalnie, ponieważ
trudniej opowiedzieć czyjąś postawę - czyjąś mądrość.
W czem mógłby się dziś pokazać prawdziwie mądry i cnotliwy
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człowiek? Odrazu powstaje pytanie: kto by to miał być? Lekarz?
Nauczyciel? Sekretarz partii? Ksiądz?
A ktoś taki po prostu - po prostu mądry, dobry ...
16/III.
Scenariusz skończyłem mimo przenajróżniejszych przeszkód; jutro
poprawki, dodatki i przepisywanie. Głupia to i pasożytnicza robota.
Wieczór u Jarków, którzy przyjechali z Zakopanego. Przyjaźnie
przekomarzałem się z Rysiem Przybylskim i przygadałem Joasi Guze za to,
że przetłumaczyła adaptację "Biesów" Camusa. Wydało mi się głupie to
tłumaczenie Dostojewskiego z francuskiego. Wyraziła opinię, że lepiej
byłoby zrobić oryginalną adaptację. Camus jednak przecholował: Regnieu
pour une honne, i Les Possedes? wchodzę do jego dzieł zebranych. To jest
tak, jakbym ja "Wesele" uznał za własny utwór.
*
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Zapisać współczesny sposób miłości. Nie tej "młodzieżowej" oczywiście. Ale - dojrzałej.Wymyślić - nie bohatera, bo ten tam się zjawi,
ale narratora.
"Gdyby mnie nie było, nie było by Boga" - mistrz Eckharst.
17/III.
Rozmyślania w Kościele św. Krzyża: mistyka "ja" - próba dotarcia do
siebie z ominięciem kultury, która cała jest jakby projekcją ja rzuconą, na
ekran form; Bóg jest najbardziej ostateczną formą "ja".
*
Jutro urodziny mojej Matki; jutro dostanę wiadomość o tym
mieszkaniu. To będzie dar mojej matki. I wtedy, i wtedy ...
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*
"Zapal mi czerwoną lampkę ... "
Otóż ta czerwona lampka, której nigdy nie zapaliłem to będzie to, co
napiszę.
*
Zmienić wszystko - nawet charakter pisma. Ciekawym, czy to możliwe.
Tylko, że ja codzień prawie mam inną koncepcję własnego życia.
*
Napisałem felieton o tym, że współczesny człowiek stracił instynkt
rodzicielski, że mianowicie dziecko nie jest dla niego ani koniecznością
społeczną, ani ekonomiczną ... i Tygodnik ten felieton odrzucił jak gdybym
zalecał bezdzietność i td. to idiotyczne.
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*
Światopoglądy poczciwe i niepoczciwe.
Pierwsze polegają na porządkowaniu wszystkich spraw ludzkich tak,
aby najmniej zawadzały; układa się je jak rzeczy w szufladzie, jak książki
na półce - to białe, to czarne, to dobre, to złe.
Drugie są nieustannym przeglądem idei; poruszaniem ich,
przeznaczeniem. Dla niepoczciwej myśli wszystko jest wątpliwe, niejasne,
wszystko wymaga wyjaśnienia.
(Boże, jakie głupstwa piszę! Czy już nigdy inaczej pisał nie będę, czy
już nie potrafię?)
Rzecz w tym, że nie mam żadnych podniet, a nie mam ich, bo nie
szukam - tzn. nie czytam nic - ani książek, ani czasopism.
*
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Mistyka: próba dotarcia bezpośredniego do istoty rzeczy - zrozumienia
bez pośrednictwa rzeczywistości .
18/III.
Zatem, wedle telefonicznej informacji, jaką Kazia uzyskała w Urzędzie
na Śniadeckich, sprawa nasza została załatwiona. Dowiedziawszy się o tym
genuflexi et oravi pro anima matri mede (?).
*
Czyt. Gilsona.
Otóż ... dla ludzi średniowiecza badanie samego siebie równoznaczne
było z rozważaniem przymiotów Boga, jako, że dusza była jego obrazem.
W tym sensie teologia była właściwie psychologią i charakterologią
odnoszącą się do hypotetycznego człowieka. Zagadnienie miłości Boga,
albo jego sprawiedliwości rozważało właściwie to czy człowiek może być
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sprawiedliwy i w jakich warunkach spełnia się miłość. Badania i
spisywania Kosmosu jako dzieła Boga było właściwie próbą wyobraźni w
jakim stopniu zdoła ona przypisać rzeczy stwórczemu rozumowi i woli; jak
zdoła zauważyć w świecie udział owego twórczego rozumu w jakim
stopniu zdoła świat zinterpretować jako rozumne dzieło Stworzenia.
19/III.
Czyt. Cassinera, a raczej wyjątków zamieszczonych w książce Hanny
Buczyńskiej: "Animal symbolicus".
Felieton napisałem zdaje się dość głupi.
W Tygodniku zamiast mnie Słonimski z napaścią na Jarosława.
Dentysta spiłował mi zęby.
Król Edyp amerykańskiej telewizji - dość okropny.
Kłamliwy list do Malewskiej, obłudny do Kozłowskiego.
Ktoś przysłał mi z Poznania schemat papierowej strzałki z poleceniem,
abym wyciął i złożył wedle podanego wzoru następnie podpisał i wyrzucił
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przez okno. Hm.
Nowa trudność: pismo tak mi się popsuło, że po prostu nie mogę pisać
ręcznie, ani piórem, ani długopisem. Jak gdybym zatracił charakter pisma.
Pomysł sztuki: ni to więzienie, ni to sanatorium - jakieś miejsce, gdzie
nic lub niewiele wolno, a nic się nie musi.
Już północ. Spać trzeba. Siaduję teraz w kuchni i spisuję te wieczorne
notatki - jakże jałowe. Jakże w nich nic nie ma. Bo też brakuje mi do ich
spisywania jednej najważniejszej rzeczy: Książki, cudzej Książki. Ani do
takiej notatki, ani do felietonu, ani do żadnej pracy nie powinienem siadać
bez książki odpowiednio dobranej. Wszelakie pisanie powinno poczynać
się od czytania. Od jutra będzie inaczej ...
21/III. - niedziela.
Wczoraj okropne "Biesy" w Ateneum - w adaptacji Camusa, która jest
tak banalna, rzemieślnicza, jak by ją zrobił bądź, który kierownik literacki.
I to tłumaczyć?
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Dziś jak zwykle w niedzielę konflikt z K... , jak zwykle o Andrzeja:
mam
*
Pogrzeb.
Nieboszczyk sam idzie za swoją trumną i uczestniczy w ceremonii. (*)
Już po wszystkim ... Tak się tego bałem ... Przez całe życie myślałem tylko
o tym jak się to stanie.)
Odchodzi na bok, spotyka swojego przyjaciela, który zginął przy nim
na wojnie ... Ten poznaje go, ale wita bez zdziwienia, bez specjalnej
radości, a już zupełnie nie pamięta okoliczności w jakich zginął ...
Owszem, przypomina sobie co robili, nie wzbudza to w nim jednak
żadnych wzruszeń. Cała ta historia nie ma dla niego żadnego znaczenia.
- A co ma dla ciebie znaczenie?
- Jestem. Patrz: mam nowe, zdrowe ciało w najlepszym gatunku ...
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*
- Z kim się spotykasz?
- Ze wszystkimi. Tutaj są wszyscy. (towarzyskim tonem ...)
I oto rzeczywiście: wraca całe towarzystwo z pogrzebu ... Żona, syn ...
Wszystko zaczyna się od nowa, ale jakby w innym wymiarze - w wymiarze
myśli, pamięci. Tu następują wyznania, które nie nastąpiły nigdy i nigdy by
nie mogły nastąpić.
- Jak to, ty Zofio tutaj? Czyżbyś umarła?
- Nie, to ty umarłeś.
- Jakże więc można spotykać się ze mną?
- Pamiętam Cię przecież ...
- To Pani, ależ ja pani nie znam.
- Myślałeś o mnie, śniłeś o mnie ... to mój gest ... mój uśmiech ... to ja
byłam przyczyną twojego smutku i gniewu, którym wybuchałeś ... Byłam
postacią twojej miłości ...
Dążenie do zbawienia: wyjaśnienia miłości, określenie miłości,
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określenie siebie przez miłość.
Kończę powtórną śmiercią.
Ponieważ umiera się i żyje w nieskończoność.
Spotkanie z kimś tajemniczym, z kimś kogo kocha nieskończenie, kto
jest nim samym - jego odwrotnością, jego idealnym wcieleniem,
przewodnikiem i antagonistą; jest gotów ofiarować się dla niego i zginąć,
gdy on dostaje się w opały ...
Wierność pamięci, wierność sobie, wierność pozostawiona obrazowi
swojemu, kultowi jaki uprawiają jego najbliżsi - szalone związki tam
pozostawione - i coś innego: nowa rzeczywistość, która go pociąga,
wzywa, i która stanowi dla niego jakieś nowe, nieskończenie wielkie
zobowiązanie.
Jest i szatan?
22/III. - rano.
Ona - ta rzeczywista, doznana tutaj będzie ze swoimi najlepszymi, a
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nigdy za życia niewyrażonymi myślami, i zrobi to, na co nie zdobyła się
nigdy.
*
Dialog z Nieznajomym z końca aktu I.
Nieznajomy pojawia się jako konkurent ... Nie. On musi zjawić się jako
ostateczność.
Nie. On musi zostać przysłany. Przywołany właśnie w ostateczności.
Przychodzi z pomocą.
Przychodzi bezinteresownie.
Przychodzi, gdy Adama już wszystko zawiodło.
Jaka jest jego sprawa - jest uwikłany we własne fantomy; chwycony,
jakby między fantomy, a rzeczywistość (Zofię) ... Musi zdecydować
między wiernością samemu sobie, tj. swojej chimerze, a wiernością swoim
zobowiązaniom. Nie ma absolutnie żadnego wzoru postępowania. Nie wie
jak ma postąpić. Próbuje sobie przypomnieć swoje zasady. Nie ma takich
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zasad, które by mógł tak po prostu zastosować ... Nie, nie ma takich
zasadach, które by istniały poza osobami. Osoba tylko z osobą może mieć
związek.
Adam: Nie wiem etc ... Monologuje.
*
Zdaje się, że nie można jednak napisać sztuki od końca.
*
Porządek scen:
Cz. I
Sc. 1. Pogrzeb.
Sc. 2. Adam - sam.
3. Adam - Jerzy. Spacer po bulwarach, kolacja w małej restauracyjce.
4. Adam - Zofia. Sublokatorski pokój; podróż; willa.
1801

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

5. Adam - Laura.
6. Coctail.
7. (?) Adam - Zygmunt. Ten, który był jego złym ideałem. Jakiś jak gdyby
szantażowy układ: Zygmunt szantażuje Adama, Laurą przeciwko Zofii.
8. Potworne działania - wzywa Jerzego, ale ten zajęty swoją willą i swoją
rodziną, swoim spokojem, jest niezdolny do zajęcia się czymkolwiek;
widać, że nie ma w nim żadnych uczuć, żadnego zaciekawienia; jest
martwy.
25/III.
Wczoraj mecze - wspaniały mecz z Manchester: deszcz, błoto lśniące w
reflektorach, ryk publiczności, zacięta walka długowłosi piłkarze angielski bramkarz piękny, wiotki.
Był Jarek z Ewą.
*
1802

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Felieton dla Tygodnika.
Symbol czy muzeum?
*
Pomysł na nowelę filmową opowiadającą mitomanię współczesnego,
przeciętnego człowieka. Żyje on mianowicie nierzeczywistym życiem,
zewsząd atakowany przez stereotypy kariery, powodzenia, dobrobytu ...
Jest co chwilę kim innym ... Ile ma wcieleń w ciągu dnia ... Jak się zmienia
z trybuna ludu w sługusa, z męża stanu w kuchtę, z pięknoducha (gdy
ogląda Janusza Cegiełłę) w brutalnego sportowca po obejrzeniu meczu z
Manchester City. Jaką formę znaleźć dla opowiadania tej parotomowej
jego zmienności i tych mąk, jakich doznaje, czuje, że własna jego natura
wymyka mu się, ginie.
- Pamiętają mnie ... zobaczą wreszcie jaki jestem naprawdę ... Jeszcze
się nie ujawniłem ... To wszystko dotąd była tylko maska ... Grałem
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komedię ... Dosyć ...
Mówiąc to obchodzi z pieskiem skwer ... Wkracza do domu, gdzie
rodzina gotuje się do codziennego wyjścia ...
Dzisiaj nie wychodzę ... Muszę coś napisać ...
*
Pisze wielki protest, który jest zarazem projektem zupełnej
reorganizacji i reformy, rozbudowy i rozwoju ...
I oto zaaferowana dyrekcja ... Szalone poruszenie ... wielkie zebranie ...
On przybywa jako mąż opatrznościowy ...
Ale oczywiście idzie ... Widać jaki jest mały człowiek, jak mało może
... zostaje po godzinach w biurze ... Dzwoni do domu, że musi coś napisać
... Pisze list do domu ...
26/III.
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Jest już decyzja Dzielnicowej Rady Narodowej. Natomiast nie przyszły
pieniądze od Jurzykowskiego. Prosiłem o interwencję p. Tonini. Na
dobitek złego włamałem się do cudzej piwnicy, myśląc, że to moja; to
znaczy była kiedyś moja, ale ją ktoś zajął. Teraz mam w domu klucze do
cudzych rzeczy i drżę, że lada chwila ktoś może przyjść z awanturą.
Straszny tchórz jestem w takich razach, zwłaszcza, gdy nie jestem pewien
prawnej racji. Mam właściwie bardzo legalistyczną duszę.
Felieton napisałem, scenariusz się przepisuje. Czytelnik zapłacił 100%
honorarium za Króla, a o wydaniu ani mowy.
*
Jakiej to smutnej sceny jesteśmy świadkami: mąż i ojciec opuszcza
dom rodzinny.
1. Opuszcza dom.
2. Opuszcza miejsce pracy i miasto.
3. Snuje plany rekonstrukcji, rozwoju etc. (makiety, plany).
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*
1. Snuje plany ...
- Zostaję dzisiaj w domu.
- Jak to. Nie pójdziesz do pracy?
- Mam pracę w domu.
- Masz pracę w domu?
- Tak, mam pracę w domu.
Tworzy plan przebudowy i rozbudowy fabryki, od fabryki przechodzi
do miasta, od miasta do tej części kraju, od tej części do kraju całego, od
kraju do ludzkości ... wszystko to w ciągu 5 minut, i tak, uplątawszy się,
postanawia jednak pójść do pracy - idzie, jedzie i dopiero widzi wtedy
jakim jest gnojkiem. Rozmowa z kolegą przy biurku, na której upływa mu
cały dzień (dziwne zabawy - z czasem ... Postanawia zostać w biurze).
- Mam pracę po godzinach.
- Mam pracę po godzinach?
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- Tak, mam pracę po godzinach.
Sumuje plan zupełnej przebudowy swego życia rodzinnego ...
W tej chwili spotyka kobietę ... o której marzył ... I oto okazuje się
niezdolny do odbycia tego romansu; boi się go, wraca do domu
nieskończenie smutny, zasiada przed telewizorem, rozważając swoje
talenty i możliwości we wszystkich dziedzinach. Jest amantem,
sportowcem, mędrcem, mężem stanu, zdobywcą nagród w quizach.
Kładzie się spać, zapada w sen; a śni mu się, że złowił rybę ... Budzi się
żona ... Chwila miłości ... Zwyczajnej rozmowy ...
Tytuł: Program na jutro ...
31/III.71.
Oddałem "Wesele". Telefon Kosińskiego. "Kongenialne etc." Wczoraj
Gracja Kerenyi - taka zabawna ze swoimi plotkami, horoskopami i
dowcipami. Coraz dziwniejsza Zosia Kucówna. Ma teraz takie smutne,
zapłakane, sieroce oczy. Wyszedł Baudelaire. Pan Olszański czeka na coś,
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mówi, że na powrót adwokatki. Idiota.
*
Uratowano jednego, jedynego górnika, który 157 godzin siedział
zasypany miałem pijąc własny mocz.
Ten jeden. To znaczy, że ilość nie ma żadnego znaczenia. Ten jeden
ocalony znaczy nie tylko więcej niż dziesięciu, których nie udało się
uratować, ale więcej, niż tysiące, których tego samego dnia zabito.
Dlaczego? Bo dzięki niemu można będzie uratować tysiące i
powstrzymać bieg okrucieństwa, które częściej powołuje się na brak
nadziei, niż na wolę zabijania. Zabija się nie dlatego, że chce się zabić, ale
dlatego, że nie opłaca się ratować. Traci się życie też dlatego, że nie opłaca
się go rekonstruować.
*
1808

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Ten jeden jest zapłatą ...
Ten jeden usprawiedliwia los ...
Ten jeden jest symbolem wszelkiej rzeczy ...
3/IV.
Kupiłem sobie "Człowieka bez właściwości".
5/IV.
Widziałem wczoraj "Wstręt" Polańskiego.
Czytam Musila.
I waham się wciąż na ten sam temat. Dziś w czasie spaceru myślałem
tak:
Pójdę do spowiedzi, wyznam moje grzechy tak, jak mnie tego
nauczono w szkole na lekcji religii, to znaczy nie wdając się w żadne
zawiłości i subtelności powiem w jaki sposób, ile razy Boga obraziłem
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wymawiając jego imię nadaremno, łamiąc jego przykazania dotyczące dni
świętych i postów, szkodząc i złorzecząc bliźnim, cudzołożąc etc. ... Potem
wykonam zadaną pokutę, przyjmę komunię świętą stając się tym samym
pełnoprawnym katolikiem. Czy mnie to zwolni od wątpliwości? Czy
wątpliwości moje staną się czym innym niż były dotąd? Czy też uzyskam
siłę dla ich zwalczania, odsuwania? O co mi naprawdę chodzi - może o to
właśnie, żebym tych wątpliwości nie miał? A więc o podporządkowanie?
*
Jakież to jednak podporządkowanie? Nie całkiem ono jest dobrowolne,
a jego intelektualna natura nie całkiem jest czysta, skoro je dyktuje system
kulturalny otaczający człowieka. Katolikiem ostatecznie staje się tylko ten,
kto się w katolicyzmie urodził. Katolicyzm nie rozszerza się duchowym
trybem. Rozprowadziła go po świecie śródziemnomorskim rzymska
administracja, przejęli go spadkobiercy Rzymu na wschodzie i północy, a
dalej, za nami przenieśli go wywodzący się z rzymskiej (łacińskiej) kultury
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kolonizatorzy. Gdzie nie sięgnęła rzymska, frankońska, germańska lub
hiszpańska zbrojna łapa, tam nie dotarł też, katolicyzm; podporządkowując
mu się, podporządkowuję się tedy kulturze całej, a nie tylko obrazowi Boga
i myśli wokół niego wibrującej. Podporządkowanie to nie w ten sam
sposób realizuje się we mnie, który się w tej kulturze zrodziłem, a inaczej chińskiego np. intelektualisty, któremu taka fantazja przyjdzie do głowy.
Co prawda współczesny inteligent jest już tak z kulturalnych
programów "wyjęty", czyli tak na różne możliwości otwarty, świadomość
jego jest tak synkretyczna, że między jego aktem podporządkowania, a
chińskim kaprysem niewielka już zachodzi różnica. Jedno i drugie wynika
ze spekulacji i należy do ezoterycznych przejawów duchowego życia.
*
Jakiż to więc rodzaj podporządkowania? O co w nim właściwie chodzi?
Religia jest potrzebą adoracji, czy uznania nad sobą bytu wyższego i
przyjęcia na się wobec niego bezwarunkowych zobowiązań; a religia jest
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także potrzebą złożenia swego boga w cudze ręce, uzależnienie się - jest
potrzebą proszenia i dziękowania - potrzebą odtwarzania w nieskończoność
układu rodzinnego, dziecinnego - układu rodzice-dzieci.
15/IV.
Już mam nakaz na mieszkanie, wpłaciłem panu O. 600.- $ i we wtorek
20-tego muszę się przeprowadzić. Scenariusz wszyscy przyjęli, czekam
więc na wypłatę ca 29.000.-; ciotka Hanka przygotowuje obiecane 50, czyli
pieniądze będą. Putrament ofiarował mi podróż do Iranu. Felietony w TP
podobają się nieustannie, choć mnie już nudzą. W domu miło. Właściwie
wszystko jest dobrze, bo i pogoda ładna. Ale mnie czegoś smutno, i już
inaczej nie będzie.
Dziś znowu nie poszedłem tam gdzie miałem iść. Przedziwne
podobieństwo zachodzi między moim zachowaniem religijnym i
erotycznym. W jednej i drugiej sprawie przeżywam nieustanne podniecenie
i pożądanie, w jednej i drugiej nic nie potrafię rozstrzygnąć; w jednej i
1812

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

drugiej nastawiony jestem na roztrzygnięcia pozytywne. Gdybym się raz
nie ożenił z Kazią, żeniłbym się pewnie ze dwadzieścia razy.
A co do religii?
*
Opowieść o człowieku, który nie wierzył; ożenił się z osobą, która nie
wiedziała co to znaczy nie wierzyć ...
Dawniej: wierzący, ale nie praktykujący.
23/4.1971.
Masa zdarzeń.
1) Byłem do spowiedzi.
2) Przeprowadziłem się .
Ha, ha.
1813
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*
Wczoraj u Rysiów z Jerzym A. i z Ks. Twardowskim.
*
Felieton do TP.
"Mówić co myślę"? Ale ja nie wiem co myślę. Myślę wciąż coś innego.
Ja w ogóle nie myślę. To mną myślą. Przeze mnie przepływa strumień
myślenia, ale ja nie jestem myślą. I dlatego nie może być tak, aby
społeczeństwo było bezmyślne, a pisarzy miało myślących i mądrych; gdyż
to ono udziela im swoich wibracji.
29.IV.
Tworzę dom.
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*
Dla T.P.
Styl = przyswojenie.
Dostosowanie do swojej miary.
Nałożenie swojej formy życia na inną rzeczywistość.
Przyswojenie sobie innej rzeczywistości: teatr klasycystyczny
przyswajał np. świat antyczny - przycinał go na miarę salonu - dworu
królewskiego.
Dominowanie rodzaju sztuki narracyjnej - przedstawiającej.
Teatr jest projekcją tych stanów wyobraźni, w których czuje się ona
najlepiej.
*
Rozmowa o teatrze.
Za tym wszystkim są etaty, budżety. Potrzebna machina.
1815
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Ja bym prowadził teatr na zasadzie sportowej hali: niespodzianka.
Do teatru powinno się chodzić co wieczór, albo wcale nie.
Zdarzenie: czy podołają zadaniu jakie sobie postawili.
4.5.
Sen jaki miałem o Gombrowiczu.
Trup Gombrowicza śnił mi się, że mi go przysłano z zagranicy, abym
go pochował. Leżał na stole, niewielki, suchy, stwardniały, w ciepłym
palcie rozpiętym, taki, jakiego mam na ostatniej fotografii z Vance; nic nie
było w nim strasznego, ani obcego. Był mi bliski, i miałem z nim jakieś
ciche porozumienie. Mimo że nieruchomy, był inteligentny i cierpliwy.
Ruszyłem zaraz na miasto zamawiać pogrzeb i mszę żałobną. Już nie
pamiętam co się wtedy działo i czy miałem jakieś kłopoty. Śpieszyłem się
bardzo, a nie mogąc z jakichś przyczyn ogłosić dnia i godziny pogrzebu,
prosiłem znajome osoby o przyjście. Wreszcie stanął katafalk na środku
kościoła, a w bocznej nawie zbijano trumnę. Kościół był obcy, mizerny,
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pusty; nie było to w Krakowie (wszystkie moje sny mają za tło Kraków, a
najczęściej dzieją się w moim dawnym mieszkaniu przy Warszawskiej) kościół przypominał raczej warszawskie kościoły, przez pustkę i brak stylu
... Widziałem kwiaty i wieńce leżące u stóp katafalku i pełno nieznajomych
ludzi, którzy niewiadomo skąd się wzięli, jak się zwiedzieli. Byłem z tego
niezadowolony. Nadeszła chwila, kiedy musiałem pójść do domu,
przynieść go i położyć do trumny. To do mnie należało. Zacząłem się bać.
Ktoś (jakaś kobieta) tłumaczyła mi, że on z każdą chwilą staje się - nie
pamiętam jakiego wyrazu użyła, ale wiem, że to było uspokojenie mnie.
Mimo to wahałem się jeszcze. Nim otwarły się drzwi kościoła i stanął w
nich mój syn szesnastoletni niosąc Gombrowicza na wyciągniętych rękach.
*
Ten sen przypomina mi inny, który sześć lat temu miałem po pogrzebie
Marii Dąbrowskiej. Uroczystość odbywała się w jakimś ogromnym
gmachu, jakgdyby w Pałacu Kultury. Księży było mnóstwo, dygnitarzy i
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tłumy publiczności. Zwłoki znoszono w częściach, w kawałach. Pchałem
się i ja po moją część, aż mi się dostało coś cienkiego, niewielkiego w
kartonowym pudełku. Chwyciłem to i niosę, ale tłum odepchnął mnie od
konduktu głównego, który ze śpiewem schodził po marmurowych
schodach, mijał kolumnadę i tłoczył się w bramie. Pchałem się co sił ze
strachu, że z moją cząstką nie zdążę na ceremonię składania zwłok w
całość. I nie zdążyłem. Kiedy wypadłem na powietrze zobaczyłem jak
zamykają trumnę, w której brakowało tego, co trzymałem w ręku. Znalazł
się wtedy przy mnie Kazimierz Wyka, szepnął ze współczuciem: to
wszystko intrygi Żukrowskiego.
O ile sen o Gombrowiczu był realistyczny, ten o Dąbrowskiej raczej
anegdotyczny, felietonowy. Napisałem kiedyś książeczkę o Dąbrowskiej, z
której pisarka była okropnie niezadowolona. Złościła się na mnie, a jak mi
ktoś opowiadał - Żukrowski jeszcze ją podjudzał. Przykro mi było i na
pogrzeb poleciałem jakby z przeświadczenia przymusu. Kiedy usłyszałem
jak mistrz ceremonii,ówczesny dyrektor ministerstwa Kult. woła, że mu tak
trzeba młodych literatów, ja, myśląc, że chodzi o niesienie trumny
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poskoczyłem żwawo. I wetknięto mi w rękę poduszkę z jakimś mizernym
orderem. Szedłem w kondukcie paląc się ze wstydu i myśląc, że przecież
nie jestem już młodym literatem. I zobaczyłem zaraz w tłumie Kazimierza
Wykę, który pokiwał mi głową jakby z politowaniem. Ot, i cały klucz.
Ale skąd ten sen o Jar ...?
"Przyśniło mi się, że umarła jego siostra, że pojechałem do niego
złożyć mu kondolencje (prawda była taka, że siostra Jar. umarła, ale ja
kondolencji mu nie złożyłem z niedbalstwa). Tam zaproszono wszystkich
przybyłych do podwieczorku. Siedzieliśmy na werandzie wokół stołu: było
miło, jak w opowieści Jar. Nagle ktoś pyta: a gdzie Jar.? Nigdzie J. nie ma.
Spojrzałem przez okno i zobaczyłem go. Okno zalane było deszczem - i w
jego strugach zobaczyłem Jar. w żebraczych, łachmanach boso, siedzącego
w kucki na grobie siostry z sękatą laską w ręce. A śniło mi się to wszystko
w Jugosławii, na wyspie Brać, w gorącą, suchą noc, gdym się budził co
chwila udręczony upałem i biciem dzwonów, które nie wiem czemu przez
całą noc biły na kościelnej wieży.
A sen o sobie samym: pojechałem na cmentarz Rakowicki w Krakowie,
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aby odwiedzić grób Rodziców. Zajechałem pod główną bramę już po jej
zamknięciu; był późny wieczór, zmierzch zapadał. Stanąłem przed bramą.
Kraty, brama. Wtem uchyliła się trochę i stanął w niej człowiek w
wieczorowym uniformie i przyjaznym gestem zaprosił mnie do wejścia. To
mi się przyśniło w Paryżu w hotelu.
A sen o Gombrowiczu był jeden z pierwszych na nowym mieszkaniu.
Ponieważ wszystko ma swoją logikę, repertuar senny ma ją także. Ale
jaką? Jaką?
16/V.
Turowicz nie puścił felietonu ze snami. Bóg z nim.
Już mieszkamy. Jak smutno. Kazia kaszle i kaprysi. Ja wciąż biegam,
gotuję, sprzątam, myję. Szukam aprobaty od tej strony, tj. od najgorszej.
Dzisiaj zadzwonił Kaz. Brandys. Wrócił z Paryża. Komplementy.
Zaproszenie od Emmanuela. Nie chce mi się odpisać na jego list. Nie chce
mi się odpisać ks. Świerzawskiemu, który mi ofiarował "pomoc".
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W czym mógłby mi pomóc? W znalezieniu miłości.
Cisza. Zegar tyka. Kazia zasnęła.
Wczoraj premiera sztuki Jarka. Ależ to gówniarz.
Ale ma pański stosunek do literatury.
Jakim prawem?
Mam stół do pracy: biedermayer. B. ładny, z intarsją.
Fotel. Hm. Może w tym fotelu właśnie umrę?
Trzeba zabrać się do jakiejś sensownej roboty. Już nie ma ani chwili do
stracenia. Tracę dzień za dniem. I to jak lekko! Jak beztrosko! Od 6-tej
rano do północy jestem na nogach. Stopy mnie bolą rozbite, zmiętoszone.
Cisza. O jaka dobra, błogosławiona cisza. Tylko że, moje pióro wcale
nie działa. Ani mój mózg.
Przywiózł mi ktoś (*) - Drawicz) egzemplarz L'Herne o Gombrowiczu
z moim szkicem. Z każdego kontaktu z G. wychodzę jakby gorszy, jakby
moralnie zachwiany. Właściwie G. mógłby być diabłem.
Listy:
do Emmanuela;
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do Turowicza;
do Artura i Julii;
do ks. Świerzawskiego;
do Basi Majewskiej;
do Olgi (?);
do J.J. Szczepańskiego w odpowiedzi na jego głupkowate kazanie;
do Stasia Lema z inwektywami.
17/V.
Kazia kaszle. Światło z mojego pokoju razi wszystkich wokoło. Nie
czuję się tu swobodnie. Nic, trzeba ich do tego przyzwyczaić. Teściowa. O,
baba, baba!
Człowieka kochać? A za co, a dlaczego? Nikt nie nadaje się do
kochania dla niego samego. Człowieka można kochać tylko dla czegoś dla kogoś - co (kto) go przerasta. Osoba Boga rodzi się z tej niemożliwej
miłości do osoby ludzkiej i z tego, że miłość możliwa jest tylko dla osoby.
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Naszą wiarę dyktuje nam nasza miłość zawiedziona niespełniona,
niespłacona nigdy. Dobór przedmiotu doskonałego - nadającego się do
miłości - wydawał mi się zawsze jakiś niemożliwy, wmówiony; ile w nim
brutalności złudy - ciebie kochać będę! Dlaczego? Pod dyktando zmysłów?
Snobizmu? Mody? Konwencji towarzyskiej? I taką masę osób trzeba
odrzucić wtedy? Jakim prawem? Miłość byle jaka, absurdalna - oto jedyna
miłość prawdziwa. Kochać potwora, idiotę, zbrodniarza - Kobiety to
umieją, bo są bliższe samej idei miłości - przez to, że polega ona dla nich
na oddaniu?
Ale aby osiągnąć kobiecą doskonałość w miłości, trzeba, mieć jej
wyższą sankcję, jej zabezpieczenie, jej pokrycie - w Bogu, który jest
postacią naszego doskonałego wyboru.
List do Emmanuela napisałem. Do Turowicza też.
Dalsze listy jutro.
Kupiłem sobie tapczan i buty.
Tak się dzisiaj zezłościłem na Kazię, że kawałem sera białego cisnąłem
w okno.
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21.V.
Znowu ten przeklęty felieton; o czym, o czym? Nie mam żadnych
dopływów myślowych. Chłodno się zrobiło. Kazia już prawie nie kaszle,
ale wygląda b. mizernie. Firanki już wiszą. Przyjemnie się robi.
Może o tych spacerach napisać? Nie, to minoderia.
*
Ks. M.M. o powodzeniu i niepowodzeniu.
Można stąd wysnuć wniosek, że niepowodzenie jest ludzkie, że jest
ozdobą losu człowieczego.
Mnie się zdaje, że człowiek ma obowiązek powodzenia, kariery,
szczęścia. Już coś takiego pisałem.
Poc co? Mieszczanin myśli: żeby na starość etc. Produkować na to, aby
zjeść. Urządzić na to, aby wymieszkać. Wybrać co się złożyło.
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23/V.
Goya stał się sobą dopiero po czterdziestce. Ha. Ja w tym samym wieku
przestanę być sobą.
26/V.
Wczoraj wieczorem na spacerze dalekie spojrzenie na światła domów
Riviery; ktoś stał w oknie na dziewiątym czy którym piętrze. Dalekie
spojrzenie, jakby spoza siebie, jakby oczyszczone z tej miazgi osobistej,
która mnie otacza i w której grzebię się jak człowiek przysypany śmieciem.
Dalekie spojrzenie - jakbym uzyskał bezpośredni kontakt ze światem,
jakbym go dostrzegł, że istnieje sam dla siebie obojętny dla mnie. I jaki był
w tej chwili dla mnie kochany. Kochałem go jak kobietę, która po mnie
wodzi obojętnym zimnym, bezinteresownym spojrzeniem.
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*
Wczoraj był Wajda. Powiedział, że mój scenariusz jest idealnym
tekstem do grania; nie wymaga nawet scenopisu.
*
Coś by trzeba dla niego zrobić.
27/V.
List do ks. Świerzawskiego napisałem.
Do Emmanuela też. Do Turowicza nie trzeba. Pozostają:
do B. M.;
do J.J.S.;
do Najdera;
do Olgi (?);
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do Artura - mimo, że dopisałem się do listu Kazi.
Dziś w autobusie spotkałem Mariana Gliwę. Tadeusz Ramott umarł w
obłędzie! - To skończony łobuz - oświadczył o nim gniewnie Marianus,
który wciąż jest tym samym grzecznym, kędzierzawym chłopczykiem,
choć siwy i dość bezzębny.
*
Brakuje mi zupełnie pomysłów. Nawet nie wiem jak ich szukać "Wejdź
w sferę snu ... "
28/5.
Czym ja się dziś zajmowałem! Kąpałem psa, sprzątałem mieszkanie,
dozorowałem hydraulika - śpiąc, sadziłem kwiaty, czyściłem klamki, a
teraz cierpię, bo nie znalazłem za to wszystko uznania.
A nie załatwiłem rzeczywiście ważnej sprawy - tj. nie odebrałem
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roczników "Przeglądu" od Gottesmana. Dość tych dupereli.
Zieliński pytał mnie dziś o scenariusz .
Odpowiedź od Emmanuela (podpisana przez "asistante" - Nolle Chenu,
pewnie jakąś bratanicę ojca Chena.
Wczoraj próbowałem czytać "Pałubę" - "Sny Marii Dauvu". Ależ to
brednie!
Konspekt scenariusza.
1. Premiera sztuki. Samobójstwo.
2. Jazda samochodem.
3. Człowiek zabiegający drogę - trup.
4. Biała dziewczyna.
5. Telefony.
6. Żona przyjmuje telefon. Komentarze przyjaciół.
*
Nie, nie będę tego pisał. Jestem już zmęczony tym pomysłem, którego
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trzymam się już dokładnie 5 lat.
Coś nowego, coś nowego.
29.V.
Minęła niedziela. Dość spokojnie i nawet przyjemna.
Od jutra - do soboty. Powieść, sztuka, notatki porządkować i
przepisywać, redagować felietony. Ale najpierw scenariusz - jakiś
scenariusz. Może jednak ten o tym pisarzu - głupi, bo głupi, ale zawsze
pomysł.
Rzucić palenie. To nie ma sensu.
2/VI.
Do czytania: Bayron: Matieu et memoire.
Św. Augustyn: Wyznania.
Goethe: Zmyślenie i prawda.
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*
Dom. Nawet b. dobrze.
Spotkałem Mariana Gliwę, "Marianusia"z Młocin. Stare, schorowane
dziecko, tęskniące za Mamą, która umarła przeszło 20 lat temu. Jego
religijność jest kultem matki. Dewocja jego matki - i mojej - te same
formy, te same nawyki. Może to ona nauczyła moją matkę sztuki ufności?
Ale ta ufność szalona.
6/VI.
Przyśpieszył uwiedziony własnym zdecydowaniem, podniecony tym
tylko, że jechał nadal, że nie zatrzymał się na granicy miasta. Ciemność
wsysała go, wchłaniała jak wir, jak lej otwarty. Jechał ze wzrastającym
zainteresowaniem.
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*
Początkowo zwolnił póki go te zakręty także nie wciągnęły jakby w grę
jakąś niebezpieczną, ryzykowną.
*
... matematyczny znak na nieskończoność.
Zenon zwolnił, pozwolił wozowi toczyć się własnym ciężarem, w głąb
doliny. Z prawej strony wyrastało nad szosą wyniosłe zbocze, porośnięte
lasem, z lewej strony las opadał niżej, ku następnemu zakosowi szosy
zbiegającej w dół spiralnymi kręgami.
Zenon zjeżdżał w dolinę Prądnika. Znał to miejsce dobrze ze szkolnych
wycieczek, z niedzielnych wypadów rowerowych. Może i odruchowo
pojechał w tę właśnie stronę.
8/VI.
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Wczoraj prof. Pło_ka. Opowiadał wesoło.
9/VI.
... przynajmniej dość wesoło o upadku czeskiej kultury, o poniżeniu i
rozproszeniu inteligencji, aż dopiero zapytany o studentów pochylił głowę i
rozpłakał się .
Wczoraj spotkanie z Andrzejem Kondratiukiem. Zajęło mnie jego
opowiadanie o hotelu w Berlinie. Będę z nim robił scenariusz "faustyczny".
Wieczorem Władek B., przy obiedzie Brandys tokujący, inteligentny,
głęboki. Kryzys cywilizacji! Kulturze odebrano autentyczność! Trzeba
słyszeć jak on wypowiada słówko "autentyczność".
*
Straszą mnie kryzysem cywilizacji, zatruciem wód, powszechną
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narkomanią, lodowcem, kometą, iperytem, strontem, brychtem i bryllem,
straszą inflacją i deflacją, urodzajem i nieurodzajem straszą we dnie i we
śnie oficjalnie i tajnie, straszą mnie pozytywnie i negatywnie, abym się bał
i abym się modlił, abym podporządkował się i abym nie ufał, straszą mnie i
straszą ...
A ja się nie boję. Nie boję się, bo strach, który we mnie siedzi silniejszy
jest od wszystkich strachów, jakie mnie mogą najść z zewnątrz.
*
Mnie myśl nie ucieka - ja sam ją odganiam.
*
Nie boję się, lub boję się bardziej niż ktokolwiek.
*
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Przewidywanie, "straszenie" jest formą przemiany. Mój starszy brat
wiedząc, że jestem strachliwy zapowiadał burzę, rozruchy, wojnę, a w razie
wojny najokropniejsze rzeczy, z których większość sprawdziła się zresztą
... Ja broniłem się, mówiąc, drżącym głosem że nie ... bo to, bo tamto, bo
grzmi na pogodę, bo wojny Niemcy się boją ... bo policja nie pozwoli na
rozruchy ... poczem szedłem do moich rówieśników, wybierałem sobie
istoty słabsze i dalej straszyć je w identyczny sposób. Moje stosunki ze
społeczeństwem ułożyły się właściwie w podobnej relacji: "starszy brat to
dla mnie każdy spec od prognoz, każdy człowiek w świecie bywały i
oczytany, który mi powiada: już chyba koniec, jeszcze takiego zamieszania
nigdy nie było ... Wtedy odpowiadam: nie, nie, bywało tak już nieraz, świat
nasz zdawał rozrywać się, a kultura w najwspanialszych swoich
spełnieniach nosi zaczątki upadku ...
13/6. - niedziela.
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Pół dnia domowej grzebaniny i umiarkowanych awantur. Reszta dnia w
Oborach z Jarkami. Imieniny Antoniego Słonimskiego. Smutnawe. Oboje
starsi państwo bardzo głusi. Nie było zwykłych wielbicielek - ani Krystyny
Tarnowskiej, ani Hani Trzeciakowskiej, ani Arturów, ani Ireny; lepki
spocony Ryś Matusz. Kręcił się niespokojny, nie zaproszony.
Dzień bez jednej myśli. Bez jednego pomysłu. W "Życiu Warszawy"
wywiad z Wajdą; ciepło i uprzejmie o moim scenariuszu. Rano również
uprzejmy telefon od Al. Jackiewicza.
Masa listów do napisania, masa roboty. Nic nie robię, nic naprzód nie
posuwam. W domu dobrze, ale pogoda zrobiła się okropna. Wiatr mocny,
zimny, chmury nisko lecą, mżawka, 10-15 stopni.
Masa spraw do załatwienia.
Tydzień zeszedł w niepokoju.
24.VI.
To samo. I znów felieton. O czym?
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27/VI.
Niedziela. Pogoda. Poranne czytanie. Leszek Kołakowski: Tezy o
nadziei i beznadziejności.
"Naturalnym prawem despotyzmu jest moralna izolacja, która sprawia,
że rozdawca dóbr każe sobie płacić coraz drożej, jeśli presja społeczna nie
zmusza go do obniżki" ... "Środki presji znajdują się pod ręką, są w
dyspozycji niemal każdego. Polegają tylko na wyciąganiu konsekwencji z
najprostszych przykazań, które zakazują przemilczenia świństw,
czapkowania przed panem, wyłudzania jałmużny za pokorę i innych,
podobnych zachowań ... ".
Jeśli ta nadto trochę naturalistyczna konkluzja może wydać się banalna
jako wynik obszernej analizy politycznej, sama analiza jest warta uwagi.
Co do mnie zresztą, nie uważam owych wskazań, za zupełnie banalne, za
oczywiste dla każdego. Istotne jest, jak mi się wydaje, to, iż Kołakowski
wskazuje sens polityczny czysto moralnego zachowania. Mogło się
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wydawać, że stosowanie w życiu owych najprostszych przykazań
wypływało jedynie z prywatnej przyzwoitości jednostek i miało na celu
tylko ich komfort duchowy. Postawa taka jakkolwiek heroiczna wzorowana
na doświadczeniach opozycji niemieckiej III Rzeszy, nie może wytrzymać
prób zarówno dłużej trwających niż np. III Rzesza, jak i o tyle mniej
okrutnych (fizycznie przynajmniej), o ile mniej okrutny jest ucisk
biurokracji komunistycznej od hitlerowskiego terroru. Heroizm tego
rodzaju domaga się gwałtu. Stąd może uczucie ulgi, a nawet
masochistycznej radości, jakiego doznali niektórzy ludzie w 68 roku, gdy
wydawało się, że czas takiej próby nadszedł, że system wypadł z kolein, że
objawił swoje prawdziwe, bandyckie oblicze, że odwaga opierania mu się
będzie po prostu wytrzymałością na ból, głód, rozłąkę; doświadczenie
historyczne mówi, że ekscesy takie nie trwają długo i oznaczają koniec
systemu. Ale system na powrót schował pazury, okazując tym wcale nieźle
działający aparat samoregulujący; dowiódł przez to, że jest zdolny do
przetrwania, a ci wszyscy, którzy mu się chcą opierać muszą zrezygnować
z fizycznych cierpień a poszukać nowych racji współżycia z systemem
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gotującym się do nowej stabilizacji.
Albowiem ten system jest stabilny i trwały pomimo sprzeczności, które
doskonale opisał Kołakowski, a być może właśnie sprzeciwy te są
czynnikami jego trwania.
Artykuł K... składa się z dwóch zasadniczych części analitycznych, po
których następuje część III - programowa. W części I Kołakowski
wymienia te cechy ustroju, które decydują o jego - jak się wyraża "nieplastyczności". Jego demokratyzacja wewnętrzna jest więc
niemożliwa, ponieważ oznaczałaby "częściowe wywłaszczenie" klasy
rządzącej. Klasa ta nie będąc prawnym właścicielem środków produkcji,
ma wszystkie uprawnienia i przywileje zbiorowego posiadacza" ... Klasa ta
kontroluje więc zarówno nastroje społeczne, jak i pracę ekspertów, nie
dopuszczając do tego, aby opinia, czy decyzje mogły jej stan posiadania
naruszyć. Marnotrawstwo, niedołęstwo, niekompetencja nie są więc
defektami ustroju, ale jego stałymi cechami, działającymi dla jego dobra.
Podobnej kontroli podlega obieg informacji, nawet informacji zamkniętej.
Powszechna reguła samo-oszustwa i samo-władzy ... jest jednym z samo1838
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obronnych mechanizmów systemu ... Podobnym mechanizmem jest też
"umysłowa i moralna degradacja aparatu", tj. zasada "najgorsi do władzy":
"Mechanizm władzy powoduje ... naturalny, negatywny dobór kadry
kierowniczej we wszystkich dziedzinach aparatu rządzącego ... " (w innym
miejscu tę zasadę K. nazywa "Kontr-selekcją"). "Odwrotne procesy można
niekiedy obserwować w momentach kryzysowych, lecz nie odmieniają one
zasadniczej tendencji systemu, który w naturalny sposób musi traktować
kompetencję i zdolności do inicjatywy jako wrogie sobie zjawiska". Dalsze
mechanizmy to "permanentna agresja", tj. "ponawiane akty brutalnej
agresji przeciwko kolejnym grupom ludności", następnie "praca nad
dezintegracją społeczeństwa i rozbiciem wszelkich form życia nie
zadekretowanych przez rządzący aparat" ... (Jakkolwiek system potrzebuje
wrogów ... chce mieć tylko tych wrogów jakich sobie wyznaczy i których
będzie zwalczał w warunkach przez siebie wybranych".) Takie są cechy
ustroju powodujące jego stabilność. Dodatkową, bodaj najważniejszą cechą
owej stabilności jest utajona wrogość społeczeństwa narastająca
nieustannie, i która rządzącym nakłada niejako przymus utrzymywania
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ucisku. "Doświadczenie bowiem uczy, że ustępstwa na rzecz jakichkolwiek
rewindykacji demokratycznych, miast powodować uspokojenie
cząstkowymi zdobyczami, stają się przeciwnie okazją do zwiększonej
presji, która poczyna lawinowo narastać, godząc w całość politycznego
porządku". (*) To właśnie [...] (jak mówiła B.M.) nazywał eskalacją
żądań.)
Z tych powodów nie można wyobrazić sobie cząstkowej reformy
ustroju, a tylko w totalnym jego zniszczeniu widzieć szansę uwolnienia
uciśnionych przez niego narodów. K. nie zgadza się jednak z takim
poglądem; uważa go za "ideologię defetyzmu", a także za relikt
marksistowskiego myślenia: wszystko lub nic. Absurdalne jest oczekiwanie
na dobrą wolę rządzących, na ich dobrą wolę. Stanowisko reformistyczne
można jednak pojmować jako "ideę czynnego oporu wyzyskującego
sprzeczności przyrodzone systemu".
Jakie to sprzeczności? Niemożność uzgodnienia dwóch wartości równie
dla rządzącego aparatu istotnych: jedności i bezpieczeństwa ... tj. sam
aparat ogranicza władzę swoich ośrodków dyspozycyjnych (kierownictwa
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jednoosobowego lub "kolegialnego") ażeby nie popaść w stan zagrożenia.
Przynosi to z sobą pewną desegregację aparatu, stałą walkę klik, co z kolei
umacnia opór. Dalej: System musiał pozbyć się, ideologi stalinowskoleninowskiej, której nie można było utrzymać rozluźniając jednocześnie
system, ale w zamian nie ma ideologi żadnej - a tylko radykalna ideologia
stanowi jego legalność. Wobec tego system tworzy "ideologie
nieartykułowane", tj. nieformułowane w prasie i w przemówieniach, ale
rozpowszechniane bocznymi kanałami, "prywatnie". W ZSRR ideologią
taką jest idea mocarstwowa, zaś w krajach podbitych strach przed Rosją.
"Do pewnego stopnia obie ideologie - centralna i peryferyjna - zbiegają się
w skutkach, lecz liczyć na tę zbieżność jako trwałą podstawę panowania
byłoby polityką nader krótkowzroczną, dlatego, że ... może ona osiągnąć
swój skutek - tymczasową pacyfikację - tylko za cenę uwieczniania i
podsycania wzajemnych wrogości narodowych" ...
Odwrotnością ideologi "narodowej" jest ideologia porządku i
wydajności; o ile pierwsza natrafia na barierę śmieszności, druga znajduje
ją w tym, że sprzeczność ekonomiczna systemu nie leży w interesie klasy
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rządzącej - głęboko pojętym. Natomiast klasa ta rzeczywiście dąży do
poprawy sytuacji materialnej ludności i do osiągnięć na polu technologii
zmuszona do tego koniecznością utrzymania wysokiego poziomu produkcji
wojskowej oraz w obronie przed niezadowoleniem mas. Podobna
sprzeczność interesów występuje w aparacie w stosunku do ZSRR: muszą
utrzymać zależność i zabiegają o fawory w Moskwie, a jednocześnie zależy
im na uzyskaniu możliwej swobody decyzji.
Otóż te sprzeczności ustroju stwarzają możliwości "czynnego oporu" tj.
pogłębiania ich w miarę możności, wykorzystania ich dla dobra kultury
narodowej.
28/VI.
Wczoraj w Oborach. Ciągle to samo "towarzystwo" połączone z sobą
dawnymi sprawkami, jak szajka szulerów, którzy już zdecydowali się
prowadzić cnotliwe życie, ale którym strach przed zdemaskowaniem depce
po piętach i twarze wykrzywia w najosobliwsze grymasy. Dlatego tak
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zabiegają o względy tych, którzy niezwiązani z nimi przeszłością, chcą z
nimi wiązać się towarzysko: o względy Jarka, moje, Hanuszkiewicza.
Kazimierz Brandys i ten jego potwór, Ryszard Matuszewski i Irena Sz... ,
nawet Antoni Słonimski (który udaje tylko, że nie pamięta jak schlebiał
"Ludowej" w latach 49-55), tańczą koło nas na wyprzódki. Nb. zabawne:
oni przed Hanuszkiewiczem myją się za stalinizm, mając go za rzecznika
"narodowego" nurtu, ten znów przed nimi myje się za zachowanie w 68
roku kiedy Teatr Narodowy przyjął po wypędzonym Dejmku.
Ciekawa teraz historia rozgrywa się wokół artykułu Leszka
Kołakowskiego. Ten ogłosiwszy artykuł w Kulturze, sprzeniewierzył się
"towarzystwu", utrudnił mu grę. Oświadczył głośno, że nie liczy na to co
wciąż zdaje się być tutaj przedmiotem rachuby: na taki układ personalny w
kierownictwie partii, który towarzystwu umożliwi odzyskanie dawnych
przywilejów. Parę dni temu Kaz. Brandys oświadczył mi, że gotów byłby
jeździć po kraju z przemówieniami, gdyby to miało "pomóc Gierkowi" ... Nie jeździłbyś Kaziku - powiedziała łagodnie potworna pani Maria. Jeździłbym - powtórzył z uporem, myśląc pewnie, że ma we mnie
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"gierkowca".
*
Z Fausta:
4699 - "... Dążenia wciąż do najwyższego bytu ... ";
4813 - "Ten świat się rozpaść chce, do czysta zniszczyć, co słuszne zda się
nam ... ";
4891 - Nie znasz ty, błaźnie, jeszcze jakichś klęsk?;
4900 - Cóż stąd wynika? - Jakiś plan.;
4915 - Natura grzeszna jest, a duch to;
4932 - Czego się nie dotknięcie, daleko
diabeł wam się zdaje ...
Czegoście nie zważyli lekkim wam zwać najprościej;
4965 - Szelmy się zmyją jak łyse konie - Błazen z fantazją - przy samym
tronie.
4985 - Podwójnie słyszę, co on woła ...;
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5075 - Filozoficzny Kamień gdy posiędę, to Kamieniowi mędrca będzie
brak.
*
Wymyśliliśmy z Andrzejem Kondratiukiem następującą nowelę:
Mamy jakiś stary kurort, który w XIX w. skończył swoją wielką
karierę, a teraz nową zaczyna, dzięki kongresom i zjazdom urządzanym w
jego starych hotelach. Jesteśmy w takim starym, a wypacykowanym
powierzchownie hotelu; stiuki, mosiądze, boazeria, plusze, a w to wszystko
wniesiony blichtr nowoczesny: reklamy towarzystw lotniczych i
"drinków".
W hallu ruch; poranek przed rozpoczęciem konferencji. Panowie w
ciemnych ubraniach, każdy ze swoim nazwiskiem w klapie - witają się,
wymieniają bilety wizytowe, prezentują, okrzyki zachwytu. Uwijają się
jacyś kolorowi i egzotyczni goście.
W pewnej chwili zajeżdża przed hotel duża czarna limuzyna - najlepiej
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bardzo staromodna i wysiada z niej czarno ale troszkę niedbale ubrany pan
o wyglądzie Mefista. Ogląda fasadę hotelu, wchodzi do hallu; porusza się
pewnie, ale tak jak gdyby był tutaj po raz pierwszy - zbliża się do recepcji,
opiera się o kontuar.
Urzędnik recepcji: Monsieur? ... (z akcentem wyraźnie słowiańskim).
Pan nie zwraca uwagi, rozgląda się ...
Urzędnik: Please, sir ... Wasze żełanie ... Was wunschen sie? ...
Ten wyjmuje z kieszonki kartę z czyimś nazwiskiem i bez słowa podaje
urzędnikowi. Ten kiwa głową ze zrozumieniem, szuka w rejestrze, wodząc
palcem po rubrykach - wreszcie zatrzymując palec na nazwisku: Faustyn
Jan, prof. dr., Warszawa. Pokazuje panu - ten kiwa głową; urzędnik
telefonuje ... ale nie słychać co mówi - taki hałas panuje w hallu
wielojęzyczny i z głośnika radiowego wybucha nagle muzyka jakby jakiejś
uwertury operowej. Urzędnik mówi, skończył - wskazuje czarnemu panu
schody. Ten wyjmując z kieszeni wielki, stary portfel, z portfela wydobywa
ogromny banknot - kolorowy [...] pokryty najdziwniejszymi herbami,
ozdobiony portretami - rozkłada go - jest wielki jak gazeta, i podaje
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urzędnikowi; ten zdumiony, pogrąża się w kontemplacji banknotu ...
Czarny pan odchodzi, ustawia się naprzeciw schodów pokrytych dywanem.
Apartament. Profesor Jan Faustyn - lat ok. 40, wysportowany, młody, o
wyglądzie dziecinnym, budzącym zaufanie - rozebrany do pasa w łazience,
zbiera zwykłą maszynką mydło z brody; telefon, biegnie ... - A, dzień
dobry ... śpieszę się bardzo, bo na dole ktoś już na mnie czeka. ... Ja mam
pierwszy przemawiać? Dobra, proszę. Ale uprzedzam panią, że mój
felieton to będzie kij w mrowisko ... tak, wyzwanie ... nie owijam w
bawełnę ... nie patyczkuję się, - Sens diplomatic ... Bez żartów!
Przyjmujecie panowie? - Więc dobrze? Czy tłumaczy macie dobrych?
Będę, mieli niełatwe zadnie! Cześć!
To powiedziawszy ściera resztę mydła pod nosem i wrzuca na siebie
koszulę jak zbroję.
Czarna limuzyna wspina się powoli krętymi alejami w górę,
zostawiając za sobą kurort w dymach, drzewa stare nad aleją, bruk
wyślizgany bariery żelazne pochylone ... Dwie sylwetki widać w środku ...
samochód jęczy i zgrzyta na wirażach ... Wreszcie osiągnął cel - na górze
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położony wspaniały hotel otoczony parkiem. Nad wejściem jego, nad
peronem powiewają flagi ... Na podjeździe parkuje wiele samochodów i
autokarów. Uwijają się dziennikarze. Z limuzyny zza kierownicy wysiada
czarny pan i nasz prof. Faustyn, który okazał się skromnie, zbyt skromnie
ubrany: marynarka zamszowa, wytarta, koszula jakby niedopięta, krawat
krzywo związany, Ale nie zwraca na to uwagi. Bardzo pewny siebie kroczy
za czarnym Panem, który wprowadza go na salę obrad - mieści się ona
widać w dobudowanym pawilonie, bo bardzo nowocześnie wygląda.
Uczestnicy Kongresu siedzą przy długich stołach ustawionych wzdłuż sali bokiem do prezydium. W głębi sali, góruje nad nią trybuna tłumaczy rodzaj galerii; za przesłoną z plexiglasu siedzi rząd tłumaczek - wszystko
kobiety, wszystkie w okularach. Oklaski zagłuszają bełkot
przewodniczącego, którym jest jakiś brodacz ze słuchawką w uszach.
Czarny Pan podprowadza Faustyna do trybuny za rękę! Podstawia mu
mikrofon ... Ten przygładza włosy, podciąga swój krawat ... Staje na
trybunie. Ogarnia salę, mierzy się wzrokiem z gotową do startu, czekającą
w napięciu tyralierą tłumaczy. Czarny Pan dmucha w mikrofon. - Panie i
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Panowie - zaczyna z determinacją Faustyn otwierając z hałasem teczkę z
tekstem przemówienia.
Równocześnie odbywa się wrzask tłumaczek - jak chór rewelersek ...
Czarny Pan opuszcza powoli salę Obrad. Wychodzi przed hotel, siada
na ławce naprzeciw wejścia, nad którym powiewają flagi wszystkich
narodów świata, targane silnym wiatrem. Za jego plecami rozwiera się
piękny, górski pejzaż;
Czarny Pan wyjmuje z kieszeni maleńkie radio i stawia obok siebie na
ławce.
W maleńkim pudełeczku słychać napięty do ostateczności głos
Faustyna: - Ludzkość ginie.
4 lipca 1971.
Niedziela, 7:45, pochmurno. Nudna sobota wczorajsza. Nowy plan
działania: pisać rano od 5:30 do 7. Potem tylko czytać ewentualnie gdy
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trzeba załatwiać sprawy bieżące. Po południu listy, przepisywanie,
wieczorem do poduszki tylko pisma. Przeczytać więc, całą literaturę raz
jeszcze. Nic nie pamiętam.
Podpisałem umowę na książkę o Gombrowiczu.
*
Z "Fausta"
530 - Co duchem czasu zwiecie ... jest własnym duchem waszym, w
którym to duchu czasy się [...] ...".
591 - "Czegoż wy wszyscy poznaniem nie zwiecie".
922 - "Odwróć się, nie patrz ku szczytom wysokim, a wstecz za siebie na
miasto ani okien ...".
1179 - "bo ta kreatura to nie duch żaden, wszystko to tresura ...".
6/VII.
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Z "Fausta"
Du bist am Ende - was du bist.
8/VII.
Wczoraj w Oborach - nieciekawie.
Jarek pisze kolejną farsę - tym razem naśladownictwo z Gorkiego.
Państwo Słonimscy wyjechali pokłóciwszy się z państwem Parandowskimi
o pokój, który chcieli zostawić Jarkom, a który tamci postanowili zająć.
Złożyłem dokumenty na wyjazd do Iranu.
*
Czego brakuje naszemu życiu umysłowemu? Ciągłości i związku.
Każdy wymądrza się na własną rękę. Nie chce mi się - i czy to warto.
Niewiara w to, że można coś zbiorowym wysiłkiem rzeczywiście ustalić.
Przykład moich felietonów z "Twórczości", w których napróżno
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usiłowałem obrażać po kolei różnych autorów odwrotnie, nic z tego nie
wyszło. Doczekałem się jedynie tego, że Bryll moją wypowiedź na jego
temat [...] i skrytykowaną włożył w usta jednej z postaci swojej kolejnej
farsy.
A propos: powinienem odpowiedzieć Kisielowi ... Ale nie wypada,
żeby dwaj felietoniści tego samego pisma spierali się między sobą o rzeczy
postronne, a w dodatku niezrealizowane; nie wypada w ogóle mówić o
rzeczach nierealizowanych. Kisielowi odpowiem detalicznie w Dialogu,
gdzie szerzej opiszę mój pomysł napiszę o moim pomyśle filmowego
"Wesela", tu zadam tylko kilka pytań Kisielowi: czy uważa on w ogóle
filmowe adaptacje za nieodpowiednie? I dlaczego? A jeśli przyjąć, że kino
jest po prostu teatrem zredukowanym w warstwie werbalnej, a
rozszerzonym wizualnie? Tu Kisiel zapyta o przykłady: Szekspir Oliviera.
*
Z rozmowy Mefistofelesa z uczniem:
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[... dialog po niemiecku - 1 strona ...]
*
Dopiero dziś widzę, że to nie jest komunał.
8 lipca 1971. godz. 13:30.
Piętnaście minut temu, zmęczony lenistwem, bezmyślnością,
niezdecydowaniem i wyrzutami sumienia (a raczej cierpieniem
niezaspokojonej miłości własnej, co na jedno wychodzi), wstałem od
biurka i spojrzawszy na zegarek powiedziałem sobie: w ciągu najbliższych
15 minut może rozstrzygnąć się wszystko. To rzekłszy położyłem się na
tapczanie; przedtem jeszcze telefon wyłączyłem, żeby mieć absolutnie
święty spokój. Położyłem się więc na tapczanie. Ale przedtem jeszcze
wziąłem z półki Biblię, ażeby nie być sam w tej ciężkiej chwili. I zdejmę
okulary, położywszy sobie Biblię na piersi (więc ułożony jak do trumny)
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powiedziałem sobie głupio:
- Mam lat 43, jestem zdrów na ciele i umyśle, i nigdy już zdrowszy nie
będę, ani młodszy, ani pełniejszy sił i energii, ani też nigdy nie osiągnę
pełniejszej równowagi biologicznej i umysłowej; Mam dobrą sytuację w
świecie, w którym żyję - t.zn. jestem uznany i poważany, a jednocześnie
wciąż jeszcze cieszę się kredytem na przyszłość - nigdy moja sytuacja nie
będzie lepsza. Mam dobre warunki materialne - mieszkanie, pieniądze - i
nigdy nie będę miał lepszych. Korzystne są warunki społeczne, ponieważ
nie grożą mi kryzysami ani też nie zmuszają do niemiłej mi czy uciążliwej
aktywności; nigdy nie będę miał korzystniejszych. Dobra jest sytuacja
polityczna w świecie ponieważ nie grozi mi żadnym kataklizmem; nigdy
nie będzie lepsza. Jeśli chcę coś zrobić, to tylko teraz; Jeśli jestem do
czegokolwiek zdolny muszę tego dowieść teraz i tylko teraz. Nie wolno mi
więc tracić ani minuty; żadne okoliczności łagodzące nie będą brane pod
uwagę. Tak nastawiony, tak uczulony, tak wypełniony dobrą wolą otworzyłem na chybił trafił Ewangelię, licząc na to, że cokolwiek w tym
stanie będąc przeczytam w tej Księdze zawierającej 2000 lat ludzkiej
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mądrości, będzie pożyteczne i pełne treści ... Otworzyłem na Ewangelii wg.
św. Łukasza, na rozdziale V. Jest tam mowa o tym (*) - Pisz wyraźniej,
albowiem, jak powiada Baudelaire, "minął już czas brzydkiego pisma.")
jak Chrystus kazał Szymonowi odpłynąć od brzegu i zarzucić sieć. Szymon
na to powiedział, iż całą noc łowił, a nic nie ułowił. Wszakże zapuścił sieć
na słowo Chrystusa i nabrał ryb tyle, że rwały się sieci.
A więc: spróbuj raz jeszcze, uwierz - w co? - w Chrystusa, czy w
siebie? czy w to, że los odmienić się może z każdą chwilą, że odmiana jest
możliwa, w to, że wiara jest uzasadniona "czynem": uwierz i zarzuć sieć.
Tak właśnie uczynił Szymon. I patrzcie co dalej się dzieje. Przyszedł do
Jezusa trędowaty i powiedział: Panie, jeśli chcesz ... Na to rzekł Jezus.
Chcę i trędowaty odszedł oczyszczony. I jakby jeszcze mało było
przykładów na moc wiary i woli przybiegają jacyś ludzie z paralitykiem na
łóżku, a nie mogąc docisnąć się do Jezusa, opuszczają łóżko z chorym
przez dziurę uczynioną w dachu. Jezus dla wiary ich czyni to, o co oni
prosili, to jest zamiast chorego uzdrowić, odpuszcza mu grzechy, i dopiero
na oburzone krzyki faryzeuszów, iż śmie czynić to, co tylko sam Bóg jest
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w mocy uczynić, uzdrawia paralityka, powiadając, że to zadanie dla niego
o wiele łatwiejsze: "Abyście wiedzieli, że Syn człowieczy ma władzę na
Ziemi odpuszczać grzechy ...".
Ewangelista mówi więc: prawdziwą tajemnicą człowieka jest jego
dusza. Prawdziwym cudem jest dokonać zmień w jego duszy, a ciało, jego
choroby i jego odmiany to rzeczy akcydentalne; życie ciała jest wtórne.
Moc "Syna Człowieczego" polega na tym; że sprawia zmiany wewnętrzne;
mocą Syna Człowieczego jest wiara i wola.
Wiara w co? Kościół tłumaczy, że w Jezusa, w jego misję, i w prawdę,
którą objawił. Nieprawda! Nigdzie w Ewangeliach nie ma dowodu na to, że
Jezus był Bogiem, i że Bogiem się ogłaszał. Mówiąc o sobie, że jest Synem
Bożym, ogłaszał nową wiarę w boskie posłannictwo człowieka, w boską
jego jakość duchową, a zarazem Boga sprowadzał do ludzkich wymiarów,
to znaczy czynił go doskonałością dającą się poznać i wielbić w ludzkich
kategoriach - w kategoriach miłości, sprawiedliwości, rozumu. Ukazał
następnie drogę do poznania Boga, a raczej do utożsamiania się z Bogiem;
jest to życie i cierpienie. Jeść i pić, jeść ciało, pić krew znaczy żyć w
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zgodzie z naturą człowieczeństwa i znaczy przez życie w całej jego
biologicznej pełni i w całym jego fizycznym cierpieniu, osiągnąć ów żywot
wieczny, tj. przebóstwienie - w akcie pokory i miłości, zawartym w
słowach na krzyżu.
Jezus nie jest Bogiem wcielonym; jest człowiekiem ubóstwionym,
przebóstwionym, człowiekiem osiągającym synostwo boże przez
ukochanie ludzkości - oddanie jej siebie w ciele i w krwi, oddanie jej siebie
na pokarm.
Z tą myślą żyj teraz; Ewangelia jest dziełem najwyższej kultury
religijnej, jaka wyłoniła się z rozpadającego się świata starożytnego,
Przeniesienie jej w nowe czasy, wymaga jej gruntownej re-interpretacji w
duchu człowieczeństwa pokazującego racji dla swych cierpień i dla swej
niezaspokojonej nostalgii za boskością.
Wierzyć i chcieć - oto tajemnica bóstwa, tajemnica wszelkiego
geniuszu, który jeśli chcę wzbudzić w sobie - cały muszę skupić się na
owej wierze, i na chceniu.
Otóż wierzę i chcę - chcę i wierzę, że osiągnę to co chcę, i jak ów
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trędowaty odchodzę oczyszczony, jak paralityk powietrzem raniony biorę
łoże na siebie, jak Szymon zarzuca sieć w morze dotąd bezrybne, aby
zaznać ryb dostatku, z Jezusem, bratem naszym bohaterem naszym,
najlepszym z nas [...] z najlepszych z naszego jestestwa pić i jeść, miłować,
tj. żyć.
*
Zapamiętaj więc: 8 lipca 1971, godz. 14:10 - Łuk. V.
I znów piątka!
12/VII.
Nie wykonuję programu.
Dlaczego tak męczę się z tą moją pracą? Dlaczego tak jej unikam?
Lenistwo. Co to jest lenistwo? Czy nie warto się nad tym zastanowić?
Osłabienie energii, inicjatywy, zezwolenie na to, żeby sytuacja mną
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pokierowała, wybór czegoś co wydaje się odrobinę lepsze ... Na ogół jest
podbudowane wytłumaczeniem: mam prawo, należy mi się, mogę sobie na
to pozwolić; dostosowanie się do jakiejś normy postępowania (inni, tak
robią, wszyscy tak robią); jest to na ogół odstępstwo od indywidualnego,
własnego programu. Leniuchując zawsze postępuję jak inni, zrównuję się z
innymi.
*
Nowela o Fauście?
Czy nowela o człowieku, który nie chciał przemówić?
13/VII.
Czytania Prometeusza Andrzejewskiego. Co właściwie znaczy
"rozbieranie" Prometeusza? Kim są bogowie jeżeli skazawszy na
"rozebranie" jednego z nich odnajdują w nim zwykłego człowieka?
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Boskość = superwiedza, wiedza sięgająca ponad przeciwieństwa.
Rozmowa Hermesa z Herą; bogowie boją się, że człowiek im wydrze
władzę. O, bogowie! Andrzejewski naturalnie ma na myśli władzę. Lepiej
by się zastanowił nad tym, że człowiek stwarza zarówno bogów jak
tytanów i że "bunt przeciw nim jest dość dwuznaczny; zwalając jednych
kreuje następnych, czyli bez ucisku obejść się nie może. Nb. jego walka o
wolność ogranicza się do przejściowego sprzyjania wyzwolicielom, ci zaś z
reguły wywodzą się z pomiędzy tych, którzy ucisk sprawują: są to dzieci
boże, królewskie, arystokratyczne; to plemię królewskie nie może
udźwignąć władzy jaka mu przypada.
Prometeusz, przykuty do skały, może być liryczny i retoryczny, ale nie
może występować w roli narratora i opowiadać bogince Io jej własnej
historii.
*
Ca alors! Bogini, która swojemu synowi zwierza straszliwą tajemnicę,
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iż oboje są snem ludzi? Więc po cóż Andrzejewski ich dalej śni?
Śnić sny krytyczne? Sny, które same się analizują? Toż to perwersja i
nudziarstwo.
A pozatem - ta rewelacja! ...
Jaką tajemnicę Prometeusz-bóg, może wyjaśnić bogom? Może im co
najwyżej zwrócić tajemnicę wydartą.
Wreszcie żadnej tajemnicy nie wyjawia co jest błędem dramatycznym:
wszak my już wiemy o jaką tajemnicę chodzi, skoro mu ją Tetyda
zwierzyła.
Myślowa zawartość dramatu jest żadna, jest to jakby konfrontacja
różnych stopni super-świadomości; o ile superświadomość Zeusa jest
powiedzmy tradycyjna, tzn, mieszcząca się w granicach teologicznego
weltanachanngu, o tyle superświadomość Prometeusza zawiera już
elementy "antropologii kulturalnej", skoro bóg tak wie, iż jest tylko snem,
pomysłem ludzi. W gruncie rzeczy Andrzejewski zajmuje się w tym
dramacie przełamaniem jednego stereotypu do formy drugiego stereotypu stereotyp klasyczny przełamuje humanistycznym. Co z tego dla nas za
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pożytek, skoro oba należą do szkolnej wiedzy.
Więc jest to szkolny dramat, ćwiczenie stylistyczne.
*
Czego chce ode mnie Kondratiuk? Przeczytał Fausta; być może jest to
pierwszy w jego życiu poważny utwór literacki, albo pierwszy, którym się
przejął, który sobie uważnie (względnie wrażliwie) zanalizował. Dlatego
wszystko, co dotąd przeżył ułożyło mu się wokół Fausta, w Fauście znalazł
wytłumaczenie i uzasadnienie. Przychodzi do mnie nie po to, żeby mu
scenariusz napisał, ale po to, żebym mu wytłumaczył zawiłości jego życia.
Oczywiście, chciałby tę zawiłość wypowiedzieć w filmie poprzez temat
Fausta; Szuka u mnie ust, które by za niego przemówiły.
Co go z Faustem łączy? T.zw. pełnia życia. Ale nie tylko. W historii
Małgorzaty widzi jakieś odbicie historii własnego małżeństwa z Igą; stąd
upór, żeby Małgorzata była żoną szefa, który się z nią rozwodzi, i którą on
Faust, ratuje. (W pierwszej wersji Fausta, jaką on sam napisał, Małgorzata
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była aktorką).
Co można dla niego zrobić?
W pierwszej rozmowie, jaką z nim miałem, powiedziałem coś w tym
sensie: Faust wpakował się w sytuację zbawcy Małgorzaty i całą
gigantyczną grę musiał sobie wymyśleć, aby tę swoją zbawczą rolę
uzasadnić; na dowód przytoczyłem zdarzenie jakie miałem w Krzywym
Kole. Z tego luźnego skojarzenia powstał dość poroniony pomysł, żeby
dwa tematy w jedno połączyć, tj., żeby "Faust" był człowiekiem, który
odmawia mówić.
14/VII.
Co jest śmieszne?
Co jest przełamaniem konwencji. Społeczeństwo musi być bardzo
mocno przekonane, że coś musi odbyć się w pewien określony sposób, aby
zaskoczyło je i wtrąciło w konwulsje nieoczekiwane i z jego odczuciem
śmieszne rozwiązanie czy potraktowanie sytuacji, funkcji, języka.
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Dlaczego śmieszna jest Hrabina z Hong-Kongu. Bo jest śmieszna wbrew
temu co napisał o niej Kałużyński? Hrabina jest śmieszna bo Marlon
Brando gra przeciw konwencji wielkiego amerykańskiego męża stanu - tak,
ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jest to film przeciw
pewnej konwencji i filmowej ... przeciw pewnej konwencji antyhumorystycznej. P. Kałużyński jest gotów dać słowo honoru, że mężczyzna
z kobietą, zamknięci na noc w jednej izbie nie mogą być śmieszni. A jak
to! Są! Potwornie! Bo nie chcą spać z sobą!
15/VII.
Nie wszystko co nie jest poważne jest śmieszne; śmiech nie jest
brakiem powagi, ale ciosem w powagę wymierzonym, jest antypowagą.
Więc powaga jest warunkiem śmiechu; im prawdziwsza i pełniejsza
powaga tym prawdziwszy i serdeczniejszy śmiech. Komedia powstaje w
warunkach bądź to wielkiego skonwencjonalizowania życia społecznego,
bądź to wielkiego w nim napięcia. Np. humor okupacyjny.
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Dzisiaj - nie jesteśmy poważni ale też nie jesteśmy śmieszni i śmiać się
nie umiemy, Jesteśmy chichotliwi. Trzęsie nami nerwowy śmieszek
właściwy ludziom, którzy swojej powagi nie są pewni. Ani swojej
mądrości.
*
Do Czesława Miłosza.
Wielce Szanowny i Drogi Panie,
dziękuję serdecznie za pozdrowienia, które dopisał Pan dla mnie na kartce
Artura; wczoraj doręczono mi w ZLP książkę (Modern Veroe Translation),
której Pan był nadawcą. Z radością odebrałem te dwa znaki od Pana.
Czytam Pana stale, nie mam zdaje się żadnych zaległości; szczerze
zachęciły mnie "Widzenia nad zatoką S.F.". Zazdroszczę Panu ciekawości
jaką Pan ma dla świata i dla książek, uwagi z jaką Pan patrzy i czyta, i tego
stylu pośpiesznego, pozornie niedbałego, w którym nie ma żadnego
starania, a tylko ochota i radość wypowiedzi. Każdy kontakt z Pana
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pisaniem jak mocny kopniak do czytania, pisania, życia. Chciałbym jeszcze
kiedyś spotkać Pana; 11 lat już minęło od mojej wizyty w Montgeron.
Może pojadę w przyszłym roku do USA. Rok temu albo więcej posłałem
Panu okrężną drogą książkę. Czy doszła?
Serdecznie Pana pozdrawiam AK.
17/VII.
1. Angielski (przez poezję);
2. niemiecki (przez Fausta);
3. filozofia (przez teologię i chrystologię);
4. Czytanie po francusku klasyków;
4a. z polskiej literatury: listy, biografie, historię etc.;
5. nowela o pisarzu, który chciał się oskarżyć.
6. Listy:
do WL - wydać felietony;
do - Błońskiego - wznowić opowiadania;
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do p. Chewu;
do Artura;
do Szczep. (ańskiego?);
do Leszka;
do ... .
7. Przygotować felietony dla PIW-u;
8. Przeczytać zaległe maszynopisy redakcyjne.
6 godz.:
1 godz. ang.
1 godz. niem.
1 godz. franc.
1 godz. pol.
1 godz. pisania
1 godz. listy, redakcje etc.
np. 10-14, 17-19.
1 godz. czytanie polskiego przed snem, a 4 godz. z dnia wziąć na
filozofię.
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18/VII.
Czytanie felietonów i redakcji dla PIW-u.
Pomysły:
głupek we wsi
barbarzyńca u bram miasta
"w każdym miasteczku jest ktoś podejrzany o wolność",
zwykły człowiek, który żyje życiem innego, wielkiego ...
błazen - wzniosłe powołanie do śmieszności.
19/III
Do pomysłów
"Wyobraźmy sobie dworzan i klientów wielkiego pana, którym nagle
oznajmiono, iż magnat wyjechał, nie ma go i nie będzie".
Albo:
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"wyobraźmy sobie grono pięknych kobiet, które znalazły się same z
sobie na sali balowej, a ich wyfraczeni partnerzy gdzieś zniknęli."
*
Do noweli Kondratiuka.
1. Małgorzata opuszcza dom męża.
2. Mąż płacze.
3. Okrucieństwo Małgorzaty i jej doskonały humor. Coś żartobliwego nuci
mu na pożegnanie.
4. Droga przez miasto. Hotel.
5. Jej przerażenie przed hotelem. Dialog z posłańcem. Ktoś z boku.
6. Otwierające się drzwi dancingu.
7. Jej samotność w pokoju.
27.VII.
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Ja jestem T.M. Ja jestem T.M.! Ja jestem T.M.! Czy nie można, w ten
sposób wszystkiego rozstrzygnąć? Dlaczego nie miałbym być T.M.?
Wystarczy po prostu uprzeć się i zagrać rolę; wmówić ją sobie i innym tak
jak wariat zmienia sobie: otoczenie dowolne wcielenie, które go
opanowało. Je suis donc un T.M. ... de's oujourdhui des le maintenant d'un
seul coup a force' de la self conviction et du jeu. Plus de gestes intontuiles
plus d'allure "naturelle", tout sera desorueis regle, "regiel", mis eu scene,
preparé ...
Et tets au serrieux.
*
Strach.
Strach = lenistwo.
Strach - przed tym jak się zachowam i jak wykonam.
Strach = zależność od innych ludzi.
Strach = pragnienie sprostania.
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Strach = nieautentyczność.
Strach - gdy tracę właściwą mi miarę - miarę "Ja".
1.VIII.
Bajeczka o strasznym zbójcy, którego wszyscy tak się bali, że przestali
w ogóle zapuszczać się w okolice gdzie on grasował. Pokolenie za
pokoleniem wzrastało przeświadczone, że te okolice w ogóle nie istnieją;
tuż pod bokiem stolicy powstała nagle terra incognita, biała plama, na
żadnej nie oznaczona mapie, w żadnym nie opisana podręczniku.
Aż raz - dziecko spuszczone (*) - niesforne, znane z wielu wybryków
stąd mianowicie, że powiedziało kiedyś, że król jest nagi ...) nieopatrznie z
oka - powędrowało sobie w zakazaną stronę, ciekawe jak też wygląda
Straszny Zbójca i jego banda. Idzie, idzie ... wtem widzi żebraka ... Ten
lamentuje ... i opowiada historię: tak, tak były smutne resztki Strasznego
Zbójcy, którego imieniem straszono dzieci. Nikomu nie przyszło do głowy
jak bardzo musiał zdziadzieć, skoro nikt nie zapuszczał się w jego stronę.
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2/VIII.
Czytanie Carlyle: Kult bohaterów.
Kąty Rybackie, 8/VIII.
Na dnie: i może właśnie na dnie podejmę dzieło organizacji i
dyscypliny.
Czytanie Sartre'a. Co to jest literatura. Napisać podobną historię pisarza
w społeczeństwie polskim. Odpowiedzieć na pytanie dla kogo pisze się
dziś. Po co pisze się dziś, tu, u nas?
*
Pomysł podczas rozmowy z Andrzejem o "Czerwonym i czarnym":
opowieść o historii chłopca "z ludu", do pani "z inteligencji". Jak sobie on
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mianowicie wyobraził miłość z książek i chce ją zrealizować wbrew całej
kulturze anty-uczuciowej jak go otacza, i jak ona daje się w tę grę
wciągnąć pomimo swej sytuacji społecznej i towarzyskiej i pomimo
własnej niewiary w miłość.
Ona jest lekarzem - psychiatrą; on jej pacjentem, który ciężką depresją
płaci koszta wysiłku jaki poniósł dla kariery, dla bycia czymś, dla
wyzwolenia się.
Dać jej rysy J.A., a jemu - rysy T.N., albo - lepiej - Ludwika
Sukiennika.
- Ile pan ma lat?
- Trzydzieści dwa. A pani?
Przemilczała po prostu to pytanie. Udała, że go nie słyszy. Zadała
następne:
-Jakie pan ma wykształcenie?
- Dlaczego mi pani doktór nie odpowiada.
- Bo nie muszę - odpowiedziała po krótkiej chwili, czuje jednocześnie
dreszcz złości, aż zadrżały palce zaciśnięte na obsadce długopisu.
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- Ja też nie muszę.
_ Pan jest pacjentem.
- Lekarz powinien wejść w bliski kontakt z pacjentem, jeżeli chce zdobyć
jego zaufanie.
Roześmiała się nagle z ulgą, że nie ma do czynienia ze zwykłym ale z
inteligentnym charakterem.
- Skąd pan to wie? - zapytała składając długopis i zaplatając palce; niech
będzie tak.
- Studiowałem trochę psychoanalizę. Zna pani ...
- Znam. Dobrze, odpowiem panu, ale niech pan odpowie najpierw.
- Przecież pani to wie z moich dokumentów.
- Może wiem. Ale chcę z panem nawiązać kontakt.
- Wie pani, że nie skończyłem żadnych studiów.
- Niech pan opowie dlaczego. To pana boli, prawda?
Zawahał się.
- Mogę zapalić?
- Proszę - podsunęła mu paczkę Carmenów. Zapalił, zaciągnął się i
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popatrzył na nią orzechowymi, ciepłymi, skorymi do płaczu oczami. Skóra
na skroniach drgała lekko.
*
"Le malade qui pour s'evader, a besoin de lacle de l'asile assive a croize
yu'il est lui-méme cette clé".
*
Dla Sartre'a istnieją dwie zależności: człowiek i klasa. I w
dialektycznych związkach jakie między tymi dwiema jednościami się
tworzą, powstają dopiero fantasmagorie kultury.
Toteż jego zainteresowanie kulturą jest obciążone niewiarą; bada ją tak
jak lekarz psychiatra zapiski czy malowidło swoich pacjentów: z
uśmiechem niedowierzania, wiedząc, że aby faceta uzdrowić, i tak trzeba
zaaplikować mu zastrzyk lub wstrząs elektryczny. Sartre też wie, że
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człowieka zmienia rewolucja klasowa. Skąd wie? Z tego przeświadczenia,
że tylko człowiek i klasa istnieją realnie, więc realna zmiana tylko między
realnościami może się dokonać.
Człowiek jako całość psycho-fizjologiczna i klasa jako całość
stosunków społeczno-ekonomicznych są dla Sartre'a egzystencjami; kultura
zasię jest esencją.
*
Sny: ptaki, które przemieniały się w drzewa, ale z tkanin, a te znów
rozdzierały się w strzępy, w łachmany, w kłębowiska węży, glist ... Ani
chwili odpoczynku, ani miejsca pustego w nieustannym przepływaniu i
przetwarzaniu się form, którym towarzyszyła moja radość szalona, jak
muzyka i rytm, w którym widzenie moje próbowałem już opowiadać. I
wyłoniła się z tego przepychu form postać mojej ukochanej. Zbytkowna,
delikatna, zajęta. Cierpiąca, ale poddająca się w swoim cierpieniu mojej
dobroci i gotowości, godząca się na to, aby mnie właśnie powierzyć się w
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swojej rozpaczy i z miłym zdumieniem doceniająca moje oddanie.
Połączyliśmy się w tajemnicy, w zmowie przeciwko naszym osobnym
zobowiązaniom. Weszliśmy do luksusowego lokalu, na który mnie nie było
stać - a ona o tym wiedziała lecz przez delikatność i z wielkiego zmęczenia
nie oponowała. Służba kłaniała się nam, co ona przyjmowała naturalnie,
gdyż jej się to należało, a ja z doskonale udaną obojętnością, choć
wiedziałem, że będzie to mój jednorazowy występ i że całe moje szczęście
na tym się skończy. I tylko rytm wierszowanej opowieści - już dla kogoś,
dla publiczności, dla świadków przeznaczony, gotowej - stukał we mnie,
jak serce.
Opowiadałem o jej objawieniu się, o jej przyjściu oczekiwanym od
tylu, tylu lat, i w opowieści zdobiłem ją w wstążki, cynfolię w bibułkowe
kwiaty, w tandetę dekoracyjną, odziewałem ją w przepych biedaka - w
ptaki i wstęgi dopiero co wyśnione - i nadałem jej imię: O panno Marago ...
Potem pokazał mi się Mrożek w stroju jak gdyby ruskiego popa ...
Szliśmy gromadą, w jego asyście, a wśród nas był jakiś biedaczyna,
zawistny poeta, jakgdyby Andrzej Szmidt, milczący i przebrany jak
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Mrożek w złotą kapę. Mrożek odpędzał go ... On, nie wiem, krzyczał, czy
bronił się, a wtedy zjawili się żołnierze KBW, którzy dali ognia z jakichś
rusznic miotających płomienie. "Nie rób mi tego, nie rób, Sławek" błagałem Mrożka w obronie wariata - biedaczyny. I Kazia go broniła, która
zjawiła się nie wiedzieć skąd - jako sprawiedliwość prawość skromna, a na
miejscu.
Sny przygasały, płowiały.
Jeszcze przyśnił mi się nasz dom, który urządzaliśmy razem z Kazią:
nowoczesne mieszkanie na 10 piętrze z balkonem, który przechylał się, gdy
było weń wstąpić. Aby wypróbować, powiedziałem Kazi: włóż na siebie co
masz najpiękniejszego, tę złotą suknię i szal i weź do ręki najcięższy z
naszych talerzy i wejdź na balkon. I weszła Kazia na balkon jako Salome
tanecznym krokiem, a balkon przechylił się w dół jak kładka. Ja zdaje się z
jakimś panami deliberowałem na temat mosiężnych balustrad i specjalnych
grawitowych wsporników, którymi trzeba ten balkon umocować,
zabezpieczyć.
I jeszcze, jeden - jakieś wybrzeże morskie na południu, gdzie szukam
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miasteczka w skałach, w którym niegdyś byłem szczęśliwy. Upał,
kamienie, cisza południa, ale wszystko złączało się u zejścia na
Mariensztat.
Przed snem wypiłem filiżankę kawy Marago. Zasnąłem łatwo, a potem
budziłem się co chwilę, szczęśliwy i podniecony snami. Nawet na dwór
wyszedłem i sikając pod jabłonką, powtarzałem sobie półgłosem:
"Przyszłaś nareszcie do mnie w [...] i jedwabiach, piękna i zakazana panno
Marago ...".
Zasypiając pragnąłem aby trwał ten sen i aby przybywało kolorów.
Gdyby jeszcze porfir, porfir - modliłem się - porfir z San Vitale, gdyby
złoto św. Marka, o Ravenno, Wenecjo, Marago ...
Była w tym też radość odkrycia narkotyku: obietnica na przyszłość: to
da się powtórzyć.
*
Poeta podpisał umowę na widzenie, na strachy, na zachwycenie, na
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radość utajoną, na ...
Powieściopisarz podpisał umowę na to, że dowie się jaka
niesprawiedliwość dzieje się ...
*
Poeta podpisał umowę na zobaczenie niestworzonych dziwów na to, że
się ich zlęknie; że swój lęk pokocha, że do niego powróci i że go w rytmy
ułoży.
*
Poeta podpisał umowę na zobaczenie niestworzonych dziwów, na to, że
się ich zlęknie, że w tym lęku znajdzie upodobanie, które innym przekaże
w dostępnej formie.
Poeta wykonał swe zobowiązania.
I podpisał następnie umowę na utajoną miłość. - Jeszcze nie wiem jaka
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będzie - opowiadał przysłuchującym mu się życzliwie wydawcom i
redaktorom widuję ją sam we śnie, w kolorach srebra i porfiru. - Więc
bizantyńska.
Kąty, 15/VIII.
Umarł Paweł Beylin.
Ewa urodziła syna.
*
Małgorzata.
uciekła?
Mężczyzna.
Zadaje mi pani za dużo pytań jak na obcą osobę. Przepraszam, muszę
podlewać kwiaty. Widzi pani, że to nie jest dom, którego pani szukała.
Małgorzata wyszła.
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Tam ktoś jest. I pokazuje na parkan
*

(Dalsze dialogi są nieczytelne 1,5 strony)

17.VIII.
Czy świat jest jednomyślny?
Tak by się zdawało, bowiem nie ma już chyba nigdzie na świecie ludzi
myślących, że np. ludu nie należy oświecać ani dopuszczać do rządów; a
jeszcze 100 - czy nawet 50 lat temu byli! Nie ma też ludzi przekonanych,
że władzę powinien sprawować monarcha i że jest on osobą nietykalną,
świętą. Nie ma też takich, którzy wszystkich ludzi nie należących do nich
chcieliby po prostu wyrżnąć ... ani takich, którzy własność uważają za
świętą i nietykalną, ani takich, którzy ją mają za zwyczajną kradzież. Nie
ma kapłanów sądzących, że każdy uczony jest sługą szatana, ani uczonych,
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którzyby twierdzili, że myśl o Bogu jest zabobonem czy też świadomym
fałszerstwem ... Świat został zalany różowawą wodą uspokojonego
socjalizmu i zradykalizowanego konserwatyzmu.
Jest jednomyślny. Czy też bezmyślny?
Otóż nigdy nie jest bezmyślny. Czasem tylko tak się zdarza, że myśl
najistotniejsza chodzi bokami, i po kątach się kryje.
Tu, w tych Kątach Rybackich zdaje mi się, że jestem na końcu świata,
czy też w jego zapadłym kącie. Spójrzmy tylko dokoła: Bałtyk, zalew,
szuwary, piaski. Ale co to? Tam na brzegu przeciwległym, nad zalewem ...
wieża czy też palec Boży. To Frombork, wieża Kopernika! Duch polata
kędy chce i użyźnia myślą najbardziej jałowe okolice. Wszak od
Fromborka niedaleko do Królewca, i gdyby raz na świecie zapanowała
błogosławiona synchronia Kant z Kopernikiem mogliby się tam wybrać na
ryby np. do Piasków. I ucięliby sobie pogwarkę o sennym tutejszym
powietrzu, w którym żadna poważniejsza myśl zrodzić się nie może.
*
1883

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Podczas gdy mężczyzna przygotowuje herbatę, Małgorzata ogląda
kuchnię. Naraz widzi, że drzwi prowadzące do wnętrza domu uchylają się
po mału ... Ktoś tam jest i podpatruje ... Małgorzata zrywa się i jednym
susem dopada do drzwi otwiera ... widzi przestraszoną dziewczynkę.
Mężczyzna odzywa się szybko. Gniewnie:
Mężczyzna.
- Po coś tu przyszła?
Dziewczynka - bardzo cicho, patrząc na Małgorzatę.
- Babcia mnie przysłała.
Mężczyzna.
- Uciekaj stąd!
Małgorzata zatrzymuje Dziewczynkę.
Małgorzata.
- Zaczekaj. Po co cię babcia przysłała?
Dziewczynka.
- Żebym zobaczyła czy mamusia wróciła.
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Mężczyzna - brutalnie.
- Uciekaj. (do Małgorzaty) Proszę ją zostawić.
Małgorzata.
- Ona jeszcze chce coś powiedzieć. (Do Dziewczynki). Chcesz jeszcze coś
powiedzieć?
Dziewczynka kiwa głową.
Małgorzata.
Mów.
Dziewczynka.
- Babcia kazała powiedzieć, żeby mamusia zaraz przyszła do niej na górę.
Małgorzata.
*
Mężczyzna schodzi gdzieś na dół, do piwnicy czy coś takiego. Wtedy
wchodzi Dziewczynka ... Małgorzata każe się zaprowadzić na górę.
Staruszka, oczywiście obłąkana ...
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Albo nie staruszka - żona, ale obłąkana. Wie, że Małgorzata przyszła
żeby ją zastąpić. Gotowa jej ustąpić miejsca. Całkowicie świadoma
swojego losu. Prosi Małgorzatę, aby była przy nim etc. Chce przeżyć bodaj
zazdrość. Chce, żeby jej były mąż, jej były mężczyzna sprawdził się jako
mężczyzna, aby jeszcze był młody. Dziewczynka jest oczywiście
wychowanką wziętą z domu dziecka ... *)
Stara kobieta opowiada jej, że właściwie całe życie przeżyła w
oczekiwaniu takiego zjawiska jak Małgorzata ... rozkochała się prawie w
obrazie kobiety jaki sobie stworzyła ... Lata całe żyła w oczekiwaniu Tej,
która zjawi się zabrać jej męża ... Nie mogąc sama dać miłości, chciała być
jej ofiarą ...
Kąty, 21/VIII.
Dziś druga rocznica interwencji w Czechosłowacji. Powinienem stąd
napisać do Ledererów, ale nie mam ich adresu.
Ostatkiem sił wytrzymuję w tych Kątach. Powinienem zostać jeszcze
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10 dni, do końca miesiąca, ale wyznaczyłem już powrót na środę 25 i tego
będę się trzymał. Jestem cały oblepiony brudem i piaskiem, plaża męczy
mnie, a w budzie mojej wprost wysiedzieć nie mogę. Duszno w niej, kiedy
się ściany rozgrzeją, pod nogami trzeszczy piasek, w powietrzu uwijają się
roje os i much; wieczorem zmieniają je hordy komarów. Siatkę w łóżku
mam zerwaną tak, że wpadam, leżąc w dziurze, z której nie sposób się
wygrzebać; pełno w łóżku piasku, a na pościeli ślady łap psich - bo któż
psu zabroni spać na moim łóżku, kiedy wychodzę. Jędrek męczy mnie
uczonym, intelektualnym gadulstwem; przeczytał historię teatru i na ten
temat wciąż gęga. Naśladuje mnie przy tym i próbuje wciąż w czymś
prześcignąć. Czuję pierwsze objawy starczego zmęczenia, gdy sobie myślę:
a, pies Cię ... szybciej pływasz, szybciej chodzisz, zdolniejszy jesteś ...
Podobnie działa na mnie Justysia, gdy się popisuje wiedzą.
Głupstwa to zresztą. Wszystko to razem jest niemożliwą stratą czasu,
którego już tracić nie wolno. Muszę felieton napisać przed wyjazdem.
Coraz większą niechęć czuję do pracy. To całe pisanie nie daje mi po
prostu wielkiej satysfakcji. Piszę pod siebie, nie mając tej przyjemności,
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jaką daje zagłębienie się w myśli, fakty, kojarzenie ich w nowe porządki.
Wszystko co piszę jest zanadto impresyjne, zanadto "na wyczucie".
Kąty, 24/VIII.
Awantura w Kątach o felieton; gospodyni pluła i mówiła "świństwo".
Nieprzyjemnie mi. Dla mnie każdy przedmiot, który uznaję za materię
opisania, staje się fikcją, a dla pani Chwaszcz kilka moich zdań o jej domu
jest obelgą. Dzieci wrzeszczą teraz za mną: To on, to on obraził Kąty!
W nocy czytanie Eklesiasty. Co za pesymizm! To ma być Pismo
Święte? Czym się to różni od stoicyzmu, czy nawet Hedonizmu!
Warszawa, 3.IX.(VIII)
Samookreślenia.
Mój dom był domem dziadka; ojciec był tam intruzem, przybłędą.
Dom ojca mojego na przedmieściu. Ojciec prowadził mnie tam
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jakgdyby w tajemnicy. Czułem się związany z nim, i z jego domem; to
nasz sekret: błotnista uliczka, koszarowy budynek dawnej szkoły.
Wspomnienia o dziadku: ironiczne jego spojrzenie. Śmierć jego: krążymy z
bratem wśród parkanów. spoglądając w stronę owego domu z ciemnej,
czerwonej cegły, którego okna na pierwszym piętrze zasłonięto
piaskowymi storami. Wyraz twarzy matki mojej: robi co do niej należy, po
to, aby wykazać wyższość swoją i swojej rodziny. Upokorzenie ojca.
Nienawiść do rodziny matki, do mieszczaństwa. Dlaczego ojciec się nie
buntuje? Dlaczego jego rodzina nie ma dość siły i uroku, aby mnie
przeciągnąć na swoją stronę? Z tych konfliktów powstało we mnie
poczucie zupełnej pustki. Wyrosłem w nienawiści?
*
Przeczytać: Les Mots Sartre'a.
31.VIII.
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Dziś rano wypadek przez nadmiar galanterii. Kiedy poczułem
uderzenie z tyłu i zobaczyłem tuż obok czerwony bok autobusu,
pomyślałem, że to jakiś żart. Już dawniej myślałem, że coś podobnego
myśli sobie człowiek ugodzony kulą czy nożem.
*
Historia. Czy istnieje? Jako przedmiot ucieczki? Przez ile stylów
musiał się do nas przedrzeć fakt, przez ile chwytów narracyjnych, przez ile
złych i dobrych intencji, przez ile tendencji. Co pisarz mógł ustalić, a co
chciał przekazać.
Banał: że nie ma historii obiektywnej. Ale z tego nie wynika wcale, że
jest ona fałszerstwem, przez które trzeba przedrzeć się do przodu. Jeśli
ustalimy, że prawda owa, jest po prostu niemożliwa, zainteresujemy się
poetyką zniekształcenia, zmienną zasadą fałszowania historii - opowieścią,
a nie fałszem. Oczywiście, ustala się powoli jakiś kształt historii
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mniejwięcej uniwersalny, stanowiący powszechną własność. Trzeba się do
tego przekonania odnieść jak do wspólnej własności. Nic na tym zbudować
się nie da. Owe historyczne powtórzenia, analogie - czemże są, jeśli nie ...".
4.IX.
Dom na przedmieściu. Niegdyś piękna willa, urzeczywistnione
marzenie pewnego profesora gimnazjalnego, teraz na wpół ruina, wokół
której rozgrywają się jeszcze dramaty spadkowe i rodzinne. Inżynier
mieszka tu sam, po śmierci żony, otoczony wrogimi lokatorami,
nagabywany przez dzieci. Dwa pokoje odnajmuje. W jednym znalazła azyl
jakaś nielegalna, ale już znudzona sobą para, do drugiego pokoju - po
samobójczej śmierci poprzedniego bohatera (*) - Nie! Wszyscy, którzy ten
pokój zajmowali, ruszali stąd na podbój świata. Młody naukowiec, który
wyjechał zagranicę i nigdy nie wrócił, literat, który dorobił się willi,
niebieski ptaszek, który siedzi; panienka, która złapała emigranta.) jak się
zdaje poety, sprowadza się pan po czterdziestce z ogłoszenia
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Pan tak zachowuje się, jak młodzieniec na progu życia i kariery choć z
pewnością życia nie zaczyna dopiero teraz. Profesor ma silnie rozwinięty
instynkt pedagogiczny; zawodowa skłonność. Obserwuje więc tego
bohatera jak obserwował wszystkich innych, "i coś zamierza" ten człowiek
jest opanowany chęcią generalnego uporządkowania swojego życia we
wszystkich dziedzinach i w tym celu zerwał wszystkie dotychczasowe
związki, uznając je za nieudałe. Zaczyna od zera. Zerwał małżeństwo,
ponieważ doszedł do wniosku, że zawarte było bez miłości z przypadku.
Postanowił zmienić zawód - był pracownikiem aparatu partyjnego, kto wie
czy nie represyjnego; próbuje wstąpić na uniwersytet studiować zaocznie
prawo. Stara się wypracować sobie jakiś światopogląd. Przychodzi na
rozmowy. Wciąga to profesora. Pracują razem, przy czym raz jeden, raz
drugi obejmuje funkcję przewodnika, mistrza. Dokoła nich toczy się życie.
Afery domowe - potrzebny kryminał lub jego hypoteza. W sąsiedztwie
powstaje spółdzielcze osiedle tryumf standardu. Migracja standardowych
rodzin; buduje się szosę, mówi się o rozbiórce willi, ale jakoś bez
przekonania. Wzajemny stosunek profesora i ucznia przekształca się w
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uczucie ojca do syna. Czterdziestoletni stara się wynagrodzić profesorowi
winy jakie popełnił wobec swego ojca, ten z kolei stara się naprawić błędy,
jakie popełnił wobec syna.
6.IX.
A gdyby tak, skomponować tom listów - apokryfów? Do różnych
znakomitości światowych, które ukryłbym pod kryptonimami? O Polsce, o
literaturze, o Kościele, o ideologi, o miłości (do kobiet światowych), do
czytelników, do młodzieży, do instytucji urzędowych. Odpowiedzi na
zaproszenia, parę przemówień, parę wykładów - a złożyć to wszystko w
jakąś fabułę ...
*
Do przyjaciela ze szkoły - Styczeń 1950.
Tak to prawda, zacząłem pisać. Nie masz mi czego gratulować.
1893
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Wydrukowano dotychczas dwie moje recenzje w piśmie, którego nazwy
nie podaję ci nawet, żeby Cię nie rozśmieszyć. Zapytałbyś się czy [...]
może podręcznik nawożenia lub historię hodowli drobiu, a ja musiałbym Ci
tłumaczyć, że w tej rustykalnej gazecie uwili sobie gniazdko poloniści u
progu kariery, korzystając z literackich, niewyżytych ambicji redaktora.
Moje recenzje ukazują się więc w sąsiedztwie różnych gospodarskich
reportaży ... Nasza służąca, która dowiedziała się, że "panicz drukuje w
gazecie" i zapragnęła przeczytać moje dzieła zwróciła tę gazetę, mówiąc,
że najlepiej podobało jej się o tych majtkach ... O jakich majtkach? A no
przecież recenzja moja załamana była w artykuł o zaniedbanych
świetlicach wiejskich, a Marynia czytała szpalty z góry na dół nie
zatrzymując się na działowych linijkach, wpadł jej w oko akurat fragment o
tym, jak to w jakiejś wiejskiej świetlicy dziennikarz ujżał majtki suszące
się na sznurze. Nic dziwnego, że bardziej zapamiętała to, niż moje
rozważania o tym jak daleko pisarzowi N... do realizmu socjalistycznego.
Dużo stąd było śmiechu w domu, ale mnie zrobiło się najpierw kwaśno, a
potem gorzko, wreszcie wymiotnie. Ściskam Cię serdecznie, pozdrów ode
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mnie Monikę.
Zjedźcie z Gubałówki raz jeden na moją cześć. Ja pewnie nie zrobię już
tego nigdy. Czuję się stary, stary, stary - czuję się stary od samego
początku. Gdy miałem chorego kota chodziłem po domu przygarbiony, z
rękami w tył założonymi, powłócząc nogami.
Bądź zdrów Twój ...
*
Tak, z tym, że to nie powinny być moje listy; ja sam powinienem
wystąpić tylko jako wydawca i kontestator. Autorem listów będzie moje
alter ego, mój bohater; mój rówieśnik, który przyczepił się do mnie wpierw
(jak Jacek Leszczyński), a potem także innych pisarzy, a nawet osobistości
i pisywał do nich listy, których nigdy nie wysyłał. Po śmierci przysłał mi
jego listy ojciec; na papierze, w który były opakowane widniał mój adres.
Ktoś taki jak Edek Włodarczyk; tajemnicze kalectwo, skazany na
samotność. przy czym rozwinęły się w nim z czasem cechy
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homoseksualne, a właściwie skłonność do pewnej sublimacji, do pewnej
czystości. Stąd tajemnicza koncepcja miłości - jako niespełnienia.
Jednocześnie jest to ktoś taki jak Ludwik Sukiennik - obciążony
poczuciem zapóźnienia, niewypełnienia obowiązków.
Rodzina duchowna - matka, bracia, siostry, i ojciec, który od nich
odszedł i był zdaje się komunistą.
Przeżył miłość jak Leszek Kossobudzki, do 12-letniej dziewczynki,
której przez całe życie pozostał wierny.
Próbował pisać wiersze i nowele; jedną z nowel opublikowałem w
radio. Twierdził, że dzień, w którym mówiłem o nim w radio był jego
najszczęśliwszym dniem w życiu.
7.IX.
W nocnym lokalu tańczy na środku parkietu samotnie chłopak w
dżinsach zupełnie zajęty sobą. Jak w transie. Małgorzata wpatruje się w
niego.
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Człowieczek objaśnia jej sytuację. Banda kryjąc się w cieniu, przy
barze, przy stolikach, przy wyjściu, chce go wykończyć. Młody jest
bezpieczny. Małgorzata zostawia torebkę w opiece człowieczka wchodzi
na parkiet tańczy z młodym, który prawie nie zwraca na nią uwagi. Przez
wpół przymknięte powieki śledzi swoich prześladowców. Człowieczek
tymczasem przedostaje się do korytarza za bufetem i wykręca korki.
Małgorzata z młodym rzucać się do wyjścia. Zamieszanie ... Na jakimś
ciemnym podwórku, odnajduje ich w ciemności człowieczek ... podchodzi
do oszklonej oficyny, wpuszcza do pokoju ... to oczywiście burdel. Dom
schadzek.
Chłopak zachowuje się jak męska kurwa.
- Jesteś z zagranicy? Masz takie oczy.
Rozbiera ją i t.d.
Śpią potem razem.
- Chłopak, przez cały czas czujnie nadsłuchuje.
Banalna rozmowa, w której Małgorzata mówi. W końcu chłopak jakby
zakochał się w niej; wtedy ona poświęca go, rzuca, zostawia i z dość zimną
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krwią przygląda się jego masakrze. Człowieczek bierze swoją zapłatę. zawartość torebki - oddaje jej pustą. Daje jej na bilet.
Małgorzata wraca do domu. Jest rano. W uliczce stoi samochód
państwa X. - rozbity. W oknie Starego pusto.
Szczęsny siedzi przy biurku tak jak siedział.
Wita Małgorzatę dość lekko. Zrobił korektę ... Wczoraj byłaś
zdenerwowana. Był tu stary. Też był jakiś zdenerwowany. I dzwonił pan ...
pan ... też był zdenerwowany. A co się z tobą działo. Położył się właśnie.
Nie słyszałem twojego powrotu.
Małgorzacie wchodzi do łazienki, bierze prysznic. Śpiewa sną piosenkę
... Podchodzi w płaszczu kąpielowym do okna. Okno starego puste.
Małgorzata odchodzi od okna.
Młody pokazuje się w nim ukryty. Stary - wykrzywia się.
7.IX.
Był u mnie diabeł. Prawdę mówiąc, odwiedzał mnie i dawniej, nie
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chciałem jednak o tym mówić, żeby nie zrażać do siebie znajomych ...
Dłużej jednak milczeć nie mogę: najwyższy czas, żeby sprostować
chłopięce o nim wiadomości i podania. Figlarz? Nic podobnego - raczej
melancholik, - jeśli udaje wesołka to, aby zaskarbić sobie sympatię.
Obrzydliwy zewnętrznie? Skądże znowu, nie sposób jednak wyobrazić go
sobie jako czarnego anioła. Intelektualista? To największy błąd: diabeł jest
pospolitym idiotą i to w nim jest najbardziej przerażające. Jak można go
mieć za mądrego, skoro przegrał swoje istnienie? Diabeł to nieudacznik
beztalencie, miernota, biedaczyna, który chce się odegrać wciągając innych
w swoją klęskę.
Zdarza mu się, owszem osiągnąć w społeczeństwie sukces, ale po
krótkim czasie demaskuje beznadziejny brak zdolności, i odchodzi
skompromitowany i wszyscy o nim natychmiast zapominają. Zdobywa
czasem władzę, ale, zwróćcie uwagę, dochodzi do niej zawsze z hasłem
rewanżu; zobowiązując mianowicie ogół do spłacenia jakichś urojonych
lub rzeczywistych długów. Ogół zaś, który jest uczciwy i wrażliwy na
krzywdę, nie chce być dłużnikiem, oddaje mu jakieś niejasne długi,
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poczem znosi ucisk w przekonaniu, że jest w jakiś sposób należyty. Nigdy
żaden taki rewanż nie przyniósł wyrównania strat; diabłu nic się nie udaje.
Wywołuje wojny, które przegrywa; bierze się do olbrzymich przedsięwzięć
na epokową miarę, których nie umie dokończyć. Dokonuje potwornych
reform i przewrotów, których skutki latami trzeba usuwać. Zdobywa
zwolenników szczególnie łatwo pośród ludzi, którzy rozumowi swojemu
nie dość wierzą, wobec czego postępują zawsze okrutnie niż im dyktuje.
Albowiem rozum mają prawie wszyscy (z wyjątkiem diabła), ale mało kto
umie się nim posługiwać, to znaczy słuchać go; pewnie dlatego, że
zalecenia jego bywają najczęściej nieefektowne, mało obiecujące. Rozum
zaleca np. cierpliwość, rezerwę, wyczekiwanie, ostrożność, umiar,
małomówność, dyskrecję, brak pośpiechu w podejmowaniu decyzji,
skromność, radzi trzymać się na uboczu, na drugim planie przestrzega
przed szybkimi korzyściami, nie pozwala wyciągać pochopnych wniosków,
i nie dowierzać faktom. Rozum - tak, to rozum zaleca uczciwość, która
ostatecznie popłaca, prawdomówność, która jest powoli rentującym
kapitałem. Jakże trudno go słuchać, gdy wypadki biegną szybko [...] , gdy
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dokoła wszystko zdaje się wyciągać "nudne", przybierać jasny obrót, gdy
inni już się dowierzać już zaryzykowali, już postanowili, już wybrali
pewną drogę. Zostaniesz sam! Stracisz, podczas gdy wszyscy dokoła ciebie
zyskują. Nie wahaj się! Nie bądź frajer! Diabeł przybiera wtedy postać
życzliwego przyjaciela, obrotnej żony, zaufanego doradcy, potentata z gębą
pełną obietnic. Argumenty jego są konkretne, rzeczowe. Powołuje się na
większość, albo nawet na logikę historyczną. Jakże mu nie ulec. Ba! łatwo
go wtedy wziąć za mędrca, za statystę, za taktyka. A potem płacz i
zgrzytanie zębów. Znów zrobiliśmy fałszywy krok. Diabeł znowu
zaprowadził nas w ślepą uliczkę z której ucieknie chyłkiem, zostawiając z
naszą klęską, a sam wypłynie. Jemu samemu przegrana nie szkodzi.
Przeciwnie, czerpie z niej korzyści domagając się litości, wybaczenia,
rehabilitacji. To jego status. Wszak został skazany na wieczną żebraninę.
Tak, przychodził do mnie jako żebrak z prośbą o pomoc i jako życzliwy
doradca z pakietem propozycji i jako przewrotny taktyk z chytrymi,
efektownymi planami. W okresach swego powodzenia straszył mnie. Gdy
mnie potrzebował schlebiał mi. Gdy przegrywał, błagał mnie o litość i
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wybaczenie. Gdy przegrał ostatecznie, zjawił się przede mną jako
uciśniona ofiara i starał się wzbudzić we mnie poczucie winy. - Dobrze ci
się powodzi, jesteś wybrańcem losu, nie masz upośledzeń i skaz. - Nie to
co ja - i okazywał mi swoje upośledzenie i skazy, tak abym ja w mojej
pomyślności poczuł się źle.
Starając się mnie poróżnić z moim rozumem.
Starał się przedstawić mi go w niekorzystnym świetle i wzbudzić moją
niechęć do niego. - Patrzaj, że cię doprowadza do konformizmu, że każe ci
postępować po najmniejszej linii oporu, że robi z ciebie [...] , znieważa cię,
w filistra ... tak, przychodził do mnie w przebraniu awangardowego
krytyka, kontestatora, anarchisty, myśląc, że go już zapomniałem, jak
bywał u mnie, w roli potrójnego protektora, rzecznika porządku, rozsądku,
jak mi warczał: masz tylko jedno życie etc..
Ostatnio, jak wspomniałem, odwiedził mnie znowu. Co mi radził? Do
czego zmierzał? Groził czym? Zmuszał do czego? Szantażował? Prosił o
wyznania? Nie! Nie jojczył nawet nie uciekał, nie schlebiał. Nie udawał
wygnańca, nie robił gorzkich min, nie. Przyznał się do wszystkiego! 1902
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Jesteś diabłem. - tak jest - rzekł; - I jesteś głupi? - O, tak! Nie rozumiem jak
można było mi wierzyć. Przecież moja - głupota rzuca się w oczy. Sam jej
znieść nie mogę.
- Co będziesz robił?
- Nic. To znaczy - to co wszyscy.
- Nie będziesz już diabłem. - Nie. Jestem rozpoznany, sklasyfikowany, już
nikogo nie straszę i w nikim nie budzę litości. Świat gotów tolerować mnie,
jak tolerują się nawzajem wszystkie przeciwieństwa.
14.IX.
Kupowałem sekreterę, załatwiałem papiery na wyjazd, rozmawiałem z
Wittlinem, z Syczewskim, spałem.
Dno.
15.IX.
Nic. Nic nie mogę, nic nie chcę. Przeklęty Tygodnik. Co mam znowu
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napisać?
*
Co literatura może? Co literatura powinna? Co jej wolno? A czego
chce?Ale najpierw skończymy z mówieniem o literaturze jako całości, tak
jakby ona stanowiła jedną osobę obdarzoną czuciem, wolą i zdumieniem.
Literatura jest to wypadkowa ... to ona sama + mit jaki na jej temat powstał
... Jak ona powstaje? Jest jakiś chłopiec melancholijny, który liczy zgłoski
... Samotność wobec świata ... Smutek ... poczucie inności ... wyłączenia ...
rodzące potrzebę wypowiedzi ... Koledzy go leją ... dziewczęta nie chcą ...
trafia do jego rąk jakaś książka, która go wypowiada tak doskonale, tak jest
z nim zgodna tak z nim identyczna, że mu się zdaje, iż to on sam ją napisał,
i oto ta myśl w jego głowie powstaje ... Potem znajduje rówieśnika, który
myśli jak on ... trafia do jego rąk przypadkiem anons czasopisma
literackiego, albo styka się ze starym pisarzem ... albo ... trafia na polonistę
w szkole, który z miłością mówi o literaturze - z taką miłością ... że
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melancholijny czy tylko egzaltowany chłopiec postanawia taką właśnie
miłość zdobyć. I teraz ... teraz wszystko zależy od tego na jaki moment w
literaturze akurat trafi ... Może właśnie na czas wykreowywanie przez nią
ideologii społecznej, a może na czas odżegnywania się od niej? Przecież
gdyby tak pisarzy w czasie poprzesuwać ... Prus może byłby poetą ...
Słowacki może jadowitym, pozytywistycznym powieściopisarzem lub
felietonistą? Zjawisko twórczości, przez moment wypowiadania się
jednostek, ich wyzwalania się, ich wybijania się na publiczną wypowiedź
jest wciąż ten sam. Psychologia twórczości nie zmienia się w czasie ... To
nie owe jednostki twórcze tworzą literaturę, ale jest ona formą życia
zbiorowego, utworzoną przez okoliczność ... Jest potrzebą, czy nakazem
chwili, którą jednostki twórcze swoiście pojmują ... I zarazem swoiście
przetwarzają. Jednostki słabsze przechwycą z owego momentu
historycznego "nakazy" najbardziej powierzchowne ... Jednostki silniejsze,
bardziej oryginalne przekształcają ideologię (t. zn. tę formę wspólną) na
własną, wewnętrzną modłę. Kto rzuca określone hasło, mówiąc: literatura
powinna to ... musi owa, sam mam być przygotowany, że apel jego
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(obojętne kim jest: politykiem jak Łukaszewicz, krytykiem programowym
jak Sartre) dosłownie przyjęty będzie tylko przez kiepskich pisarzy, a
wybitniejsi zwrócą się przeciw niemu, i że z tego konfliktu, z tego stania
programu z indywidualnością twórcy powstanie wartość nowa,
nieoczekiwana, nie dająca się z góry przewidzieć i określić. I teraz
wszystko zależy od tego jak szeroko swoją rolę pojmuje programodawca jak wielkie są jego cele: doraźne, więc małostkowe (z punktu widzenia
literatury), czy już dalekosiężne. Jeśli są dalekosiężne, jeśli więc nie własne
tylko aspiracje i cele ma na widoku, ale wie gdzie leży prawdziwy interes
kultury i potrafi się tym upajać, z satysfakcją ujży swój program, swój
nakaz, swoje wyzwanie przekształcone, przezwyciężone, obrócone nawet
w przeciwieństwo. Przykład z historii literatury: Brodziński i Mickiewicz.
Jakiż to program literacki rzucił Brodziński? Literatury sielankowej,
historycystycznej, która życie ujarzmionego narodu miała niejako
przenieść do wewnątrz ... A oto występuje pisarz, który z tych samych
wychodząc założeń osiąga kształt zupełnie nieoczekiwany, który wywołuje
widmo jakieś niepojęte. Wyobrażam sobie zawsze, że w Dziadach
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właściwie przełamują się te dwa romantyzmy, że mianowicie gusła są w
rzeczywistości literackie, że są one pokazem owych "romantycznych"
wątków takich jak je sobie wyobrażali weimarscy i wileńscy "romantycy":
straszność, sentymentalizm, troski społeczne, dydaktyki ... Na to wstaje
widmo, którego wszyscy się boją, które przeklinają, egzorcyzmują, z
którym jadać wcale nie chcą ... To romantyzm prawdziwy: [...] , wojujący,
krwawy. [...] to Niemcewicz ...
[...] dopisek na lewej stronie AŚ [...]
romantyzm bezkrwawy i romantyzm krwawy.
[...] dopisek na lewej stronie AŚ koniec...]
Otóż tak jest, tak powinno być z każdą doktryną literacką jeśli ma z niej
wyjść coś wielkiego. Mówi się dzisiaj o uczestnictwie literatury w
kształtowaniu świadomości, oraz ustroju ... - Zgoda - kto powie "nie"? szok to, są te najwyższe aspiracje literatury? Kto powie "nie" jeśli formuła
ta pozbawiona jest receptur, nakazów i zakazów? I kto powie "nie", gdy w
końcu wydaje się, że co do owego socjalizmu, jesteśmy tu w tym kraju
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coraz bardziej zgodni jak ma być - że mianowicie ma to być taki porządek
społeczny, w którym jednostka osiągnie pełen rozwój swych możliwości
twórczych i możności realizowania swego ideału życiowego zgodnego z jej
naturalnym, tradycyjnym dążeniem. Któż powie z góry "nie". - Ale któż z
góry przewidzi jakimi drogami ta praca pójdzie. Kto sobie zechce
prostodusznie wyobrazić nasze zacne powieści o budowniczych, albo
wierszyki sławiące produkcyjne wysiłki, albo moralistyczne kazania do
narodu niech ma w pamięci owe widmo milczące, które zjawia się w
mickiewiczowskich gusłach: wyzwanie takie rzucone literaturze winno być
przygotowane na to, że odzew paść może w całkiem innym tonie, i ten kto
takie wyzwanie rzuca, winien być szczęśliwy, że w odpowiedzi nie
usłyszał tylko echo własnego głosu, ale głos drugi inny. Przez to świadczy,
że ma z żywą naturą do czynienia.
Powie kto np., że w ogólnym społecznym i historycznym naszym
interesie jest dziś budzić instynkt społeczny ... wzbudzać miłość kraju,
sposoby społeczne etc. Tak, kto zaprzeczy. Ale jak? Co instynkt
podtrzymania tej twórczości z natury swojej szukającej dróg
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nieoczekiwanych? Może droga do zcalenia społeczeństwa jest właśnie
rozbudzenie, rozszerzenie indywidualności, budzenie ciekawości człowieka
dla człowieka, aby pojął, że to społeczeństwo nie jest sumą jednostek, ale
ich spotkaniem, ich konfrontacją, ich starciem wzajemnym, i o tyle ono w
całości swojej będzie atrakcyjne, godne miłości, o ile ma bogate
wewnętrznie jednostki urodę swego bogactwa, o tyle żywa, o ile pocznie
pulsować indywidualnym dramatem, indywidualną manierowością, o tyle
twórcza, o ile przejawi jaką wartością jest wyobraźnia? Takie działanie
literatury nie jest w sprzeczności ze społeczno-pedagogiczną
wspomagającą, zasadę współżycia, jak nie jest pewne - wiem to już i
zgadzam się z tym czasami - z ideą socjalizmu poszczególne ludzkie
szczęście jeśli dziś doraźnie, w miarę możności spełnione.
Nie mówię więc: literatura powinna, literatura może ... Mówmy po
prostu o człowieku jako podmiocie i przedmiocie gospodarki planowej. Ta
zmiana kąta widzenia prowadzi nas do literatury w samym jej centrum.
Dobrze się stało chyba, że o literaturze małej mówi się mało w wytycznych
do programowej dyskusji ... same wytyczne są literaturą - względnie mogą
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nią być, jeśli człowiek poszczególny rozpozna się, jako ich podmiotprzedmiot, jako ich "bohater" ...
Literatura - ta całość wyłania się czasem z podręczników, z
teoretycznych rozpraw i stanowi rozdział encyklopedycznej wiedzy o
gotowym, historycznym już ukształtowanym społeczeństwie. Mówić o
całej - o tej, która jest żywa, która się tworzy - tak tylko, aby nie stracić z
oczu owego melancholijnego chłopca, który szuka sposobu publicznej
wypowiedzi i utrwalenia utajonego w swej wyobraźni świata. Jeśli go
stracimy z oczu, zostaniemy znów z banalnym maniakiem, "robiącym"
literaturę na zamówienie i kalkulującym z góry awantaże, jakie stąd
uzyska, z literatem funkcyjnym, z literaturą jako zawodem, gałęzią
produkcji, dającą wspomagającą "ustawienia" zaprogramowania
17.IX.
19-rocznica śmierci mojej Matki.
1910
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Program, który sobie wtedy ustaliłem nie różni się w niczym od
dzisiejszego. Nic nie wykonałem.
*
Napisałem felieton. Rozmawiałem z Dukanowiczem o artykule, który
on napisał wprawdzie tylko o Perese, ale w którym zawarł także projekt
wszechświatowej reformy socjalnej. W trakcie dyskusji strasznie się
zaperzył; cytował jakiegoś Chińczyka, który radził Europejczykom:
poziomo ... poziomo ... Rozmawiałem z Kłossowiczem. Jaroszewicz ma
podobno odejść i Jabłoński. Obiad jadłem. Byłem na kartach u Brandysów.
Oglądałem Trybunę Obywatelską z Olszowskim. Jego wyjaśnienia na
temat marca 68 i grudnia 71: marcowe wydarzenia klasa robotnicza
potępiła, a grudniowe wydarzenia były jej potępieniem. Wspomniał o
propagandzie socjalistycznej, poczem "dał odpór" jakiemuś anonimowi,
który domagał się wyrzucenia Żydów - nauczycieli ze szkół.
1911
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19.IX.
Niedziela pusta i nudna jak wszystkie. Przy obiedzie spotkanie z całą
rodziną Beylinów z żałobie: Karolina, Stefania, żona Pawła i syn Marek.
Paweł wśród nich obecny - widzialny prawie.
Żałuję, że nie napisałem listu - bodaj do Karoliny.
Po południu u Ewy. Familijnie. Przyszła Donia Sitowa i półgębkiem
informowała o dzisiejszym spięciu Sity w Domu pod Królami - razem z
S.R. Dobrowolskim. Co prawda - także razem z A. Słonimskim.
Western w TV.
Spacer i pomysł sztuki o Królu Edypie, który nie poddaje się wyrokowi
niebios, twierdząc, że ani jednej z przypisywanych zbrodni nie jest winien
przeto nie zamierza ponosić odpowiedzialności . Król Edyp jest to cham,
gracz, spryciarz, do którego zupełnie nie dociera cały tragizm. Dialog
Króla z chamem czyli z opinią i z literaturą.
Koniecznie to napisać:
1) przeczytać wszystko co trzeba z literatury starożytnej z mitologii.
1912
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Ponadto interpretacje, Freuda, Graves'a etc. wszystkie wersje np. Gide'a.
Rozpocząć już lektury do Konrada Wallenroda. Z literatury m.in.
Manfreda, żywoty jakichś kondotierów. Skończyć czemprędzej ten
scenariusz dla Kondratiuka.
Nowela [...] ?
21.IX.
Zakończenie.
Małgorzata wraca do teatru, gdzie próba trwa.
Reżyser prawie nie zauważył jej odejścia.
Przypomina sobie, że koło północy telefonował Szczęsny. Powiedział,
że czuje się lepiej. Pytał o nią. Powiedzieli mu, że jest, pracuje.
Faust z pretensjami.
- Jest ktoś do ciebie.
Stary. Wziął na serio to co mu powiedziała.
Małgorzata śmieje się i biegnie zagrać ostatnią scenę.
1913
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22/IX.
W ubiegłym tygodniu pisałem o literaturze; co ona może - pytałem - i
odpowiedziałem: jej możności w sferze społecznej są zawsze
zaprogramowane z zewnątrz; jej przygoda prawdziwa jest ta, która zdarza
się w zetknięciu indywidualności pisarskiej z ideologią społeczną.
Ale co to kogo obchodzi? Czy nie jest to ostatecznie prywatna sprawa
pisarzy? W istocie tak może się wydawać. Od niejakiego czasu panująca
filozofia twórczości do tego właściwie zmierza; a nawet zaangażowanie
pojmuje jako akt prywatnego ryzyka.
23/IX.
Halina Wierzyńska była. Martwa.
*
1914
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"wejdź w sferę snu ...".
*
Dom na Warszawskiej.
Zupełny brak pomysłów.
30.IX.
Grotowski: nowy stosunek do publiczności: publiczność jako przedmiot
sztuki.
Materiałem jego twórczości jest publiczność. Zaczyna od tego, że nie
wpuszcza do teatru. Potem ją terroryzuje, upokarza, indoktrynuje, a gdy już
wpuści do sali, w której odbywa się seans, odrzuca ją pod ścianę tak żeby
jej nie było - jak ci uliczni sprzedawcy cudownych aparatów do ostrzenia
żyletek, których jedyną publicznością są dzieci i którzy co pewien czas
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odwołują je mówiąc: odejdźcie dzieci ... Samo przedstawienie jest
zbudowane na prostej zasadzie świętego z nie - świętym, np. onanizmu z
obrzędem religijnym. Mówiąc popularnie jest to zasada bluźnierstwa;
bluźnierstwo ustrój więc jako szok "ewokatywny", jako dalsze ogniwo w
przetwarzaniu mitu w coś innego niż był przedtem: Znają tę zasadę policje
całego świata.
5/X.
Nie wolno przyjmować nic na wiarę.
Trzeba na nowo opracować reguły postępowania myślowego. Zbyt
dużo rozpanoszyło się mętniactwa.
Dwie postawy: to jest okropne, bo ja tego nie rozumiem, To jest bardzo
ciekawe, bo ja tego nie rozumiem.
To dwie postawy skrajne są obie nic nie warte "i pewnie jest jakaś
pośrednia dobra: starać się zrozumieć. Ale korzysta z tego szalbierz. Nie
bądźcie za łagodni. Wymagajcie jasności.
1916
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8/X.
Męka. Pustka. Wloką się godziny. Siadam, wstaję, łażę, siadam, kładę
się, śpię.
9/X.
Wellenrod!
A gdyby tak: Do Marienburga przybywa mniszka, Aldona, niby to z
[...] ... Właśnie tu wybierają W. Mistrza ... Konrada ... Aldona przybywa
prosić W. Mistrza, aby pozwolił jej zamknąć się za życia w wieży. Jest ona
w rzeczywistości emisariuszką litewską, Elektrą przybyłą po to, aby
przypomnieć Konradowi jego obowiązek wobec ojczyzny. Aldona nie
może dostać się do W. Mistrza; odszukuje Halbana. Zawiązują spisek .
Gdy Konrad jest u szczytu potęgi, gdy już zostaje owym Mistrzem, gdy
przyjmuje rycerzy przybyłych z Zachodu do walki z pogaństwem i posłów
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Witolda (czy Witolda samego), staje przed nim Halban z nową sprawą - z
prośbą owej mniszki.
Przemiana Konrada jakgdyby pod upływem mniszki.
27/X.
Paszportów wciąż nie mam.
Wallenroda skończyłem.
Powieść o mszy, o liturgii, na liturgii zbudowana.
Adwent.
29.X.
Paszporty są. Pieniędzy nie ma.
Kawalerowicz jest chłystek.
Brak zdarzeń.
Brak ochoty do zapisywania zdarzeń.
1918
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Na jedno wychodzi.
10.XI.
Są i pieniądze. Trzeba jechać. Jestem za script-girl u Kawalerowicza.
Zaczynam mieć wątpliwości czy pisarz może stworzyć dobry
scenariusz filmowy. Literatura i film są to po prostu dwa różne szeregi
wyobrażeń, dwa różne łańcuchy skojarzeń. Zamykam się w pokoju ze
świetnym scriptem, z wielkim majstrem obrazu o ruchu wybieram sobie
temat, chcemy mianowicie zrobić film o Kotku, który wlazł na płotek.
- Panie, napisz pan scenariusz z tego Kotka ... No to piszę, że był płotek i
był kotek, i że kotek długo zastanawiał się czy wleźć na płotek. Jakie myśli
i wspomnienia przebiegały mu przez głowę, gdy tak krążył wokół płotka i
prężył się do skoku, jak podchodził raz, drugi, i obok chodził myśląc a po
co, a po co, czy to za płotkiem.
19.(?)XII.
1919
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Wróciłem z Paryża w stanie dawno lub nigdy nieprzeżywanej jałowości
myślowej. Nie to, że nic nie mogę wymyślić, stworzyć, zapamiętać,
przeżyć; nie tylko już to mnie gnębi; ale to przede wszystkim, że mnie nic
nie interesuje i nie pociąga. Pisanie w jakiejkolwiek stylistyce wydaje mi
się po prostu niemożliwe, nie do zrealizowania. Nic mnie nie obchodzi. Nie
mam żadnych pragnień. Nie mam pomysłu na nazwanie tego stanu.
22/XII, godz. 12-ta w nocy.
Powieść - po prostu powieść o życiu, jak ono wyglądało w latach 194548, to już historia, a ją znam.
Bohater wraca do kraju z obozu i szuka swej narzeczonej, którą stracił z
oczu w czasie powstania warszawskiego. Przyjeżdża do Krakowa,
ponieważ tu ją ostatni raz widziano. Gdzie się podziała? Jej tajemnica.
Bohater ma 18 lat!
1920
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23/XII.
W powstaniu nabawił się gruźlicy lub innej nieuleczalnej choroby.
Wkroczenie Rosjan i koniec wojny przeżywa w osamotnieniu. Szuka swej
Eurydyki w wyobraźni.
25/XII.
To jest pozbawione sensu, ale bez tego życie byłoby niemożliwe.
To nie ma sensu, ale bez tego żyć nie można. Tak właściwie myślimy o
wszystkich najważniejszych sprawach naszego istnienia. Wyznajemy
Boga, ponieważ nie umiemy sobie ułożyć życia bez Boga; wyznajemy
miłość z całą świadomością, że jest błędem, błędem, który się opłaca.
Miłość jest błędem, który się opłaca.
26.XII.
1921
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My wcale nie szukamy zrozumienia, ale potwierdzenia; nie prawdy, ale
miłości.
1972.
3.I.1972.
Wielce Szanowny Panie Ministrze,
Dziękuję Panu za uprzejmy list ...
Nie potrzeba pisać listu do Wrońskiego. Wystarczy zatelefonować.
7/I.
Wczoraj zebranie, wybrano mnie na 26 miejscu. Dawniej byłem 12-14.
Konwicki jest na 3, Herbert na 6.
*
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Do zrobienia.
1. Wallenrod.
2. Nowela.
3. Przygotować się do Dembowskiego.
4. Przygotować felietony.
5. Lektury do Gombrowicza.
*
Lektury do Gombrowicza:
1. Dostojewski.
2. Nietzsche.
3. Schopenhauer.
4. Sartre.
5. Strukturalizm.
1923
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11/I.
Felieton.
Być Niemcem, to dziś jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie. Jak
Niemiec nie mieć żadnych problemów praktycznych do rozwiązania
(świetnie funkcjonujące państwo, koniunktura, porządek, świat otwarty) i
jak Niemiec dźwigać na sobie podobne piętno, którego nie może zmazać,
ponieważ zwycięzcy II wojny światowej postarali się o to, aby było
solidnie
udokumentowane.
Niemcy
nie
wymyślili
obozów
koncentracyjnych, nie byli pierwsi ani jedyni w stosowaniu zbiorowej
odpowiedzialności, nie mieli monopolu na bezmyślne zniszczenia, ani na
wojnę napastniczą. Ale nikt tego nie zrobił tak porządnie, tak jawnie, i nikt
nie dał się tak jak oni złapać na gorącym uczynku ...
13/I.
Nasze życie jest łatwe (piszę to w dniu 20-stopniowego mrozu, gdy
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kaloryfery nie działają); jest łatwe w porównaniu z życiem na zachodzie
przez to, że nie wymaga wyboru.
Wszyscy tutaj żyjemy w ułatwiony sposób ...
Niedziela, 16/I.
No dość tego. Od jutra, od poniedziałku zabieram się do roboty. Jedno
po drugim, szybko i z rachunkiem.
17/I.
Mrozy. Rano usiłowałem uruchomić samochód. Na nic. Sprowadziłem
łebka z czarną wołgą, który nie poradził sobie z liną i zostawił mnie.
Poszedłem piechotą na Wiejską do Głównego Urzędu Ceł złożyć
odwołanie w sprawie 10 tysięcy, które mi kazano zapłacić za wymieniony
silnik. Zbigniew Herbert wskazał mi urzędnika, który to załatwia, a jakoś
tak to napisał w śmiesznym liściku, nadesłanym w zeszłym tygodniu, że
1925

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

zrozumiałem, iż to jest jego jakiś znajomy. Powiedziałem więc, że
przychodzę z polecenia p. Herberta, co urzędnik, niejaki p. Brzozowski,
przyjął z powagą. Brnąłem dalej, pytając, czy p. Herbert z nim rozmawiał.
P. Brzozowski zaprzeczył, trochę zaniepokojony nazwiskiem, które pewnie
usiłował skojarzyć z osobą jakiegoś swojego szefa. Zrozumiałem w końcu,
że on o Herbercie nie słyszał, a Herbert dowiedział się od kogoś zupełnie
postronnego, że taki a taki pan załatwia te sprawy, i odbyłem resztę
rozmowy już całkiem zwyczajnie, starając się tylko nie tracić animuszu,
nie spokornieć, i nadal udawać człowieka popieranego przez jakiegoś
potężnego p. Herberta.
Potem do redakcji oddać tysiąc. Tam skarga Firlejki na mieszkanie.
Zamarza jej woda, mleko, a ona sama, żeby się rozgrzać, rozpala piecyk i
nogi wkłada do piecyka?
I do domu. Tu Ryś Przybylski przyszedł namówić mnie, żebym napisał
felieton w obronie Jarka przed Trznadlem. A cóż mnie to obchodzi! Nie
lubię sztuk Jarka, na to zaś, żeby wyśmiewać się z głupoty Trznadla czasu
mi szkoda. Potem głupia i napuszona rozmowa z Rysiem, który powiada
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np. że pustkę duchową, (na którą się nb. skarżyłem "najlepiej" zapełnić
czytaniem patrystyki) biblii, poezji "głębokiej" ... Wszystko to
przeplecione pedalskimi żarcikami. Gębę ma podobną do Chruszczowa.
Potem znowu próbowałem uruchomić samochód, co mi się nawet udało
(wywlókł mnie taksówkarz, któremu dałem 50.- i który mnie porzucił ok.
pl. Unii, a ja pognałem wzdłuż Wisły, żeby trochę to truchło rozgrzać.
Dojechałem na Smolną i tam znów zamilkł. Niech go szlag trafi.
Pojechaliśmy z Kazią autobusem, wiatr był lodowaty. Obiad nudny. Byli
Jarkowie, ale tylko na chwilę przysiedli się, a gdy odeszli siadł przy nas
pan Puget i plótł zupełnie po wariacku piąte przez dziesiąte do nas i do
Bukowskiej, która też się przysiadła. Jazda autobusem. O mało nas nie
zadusili. Kazia płakała i krzyczała. Nie chciałbym z nią być np. w pociągu
ewakuacyjnym. Nie mogliśmy wysiąść na Rozdrożu i dojechaliśmy aż do
Odyńca. Narastała we mnie jakaś złość okropna. Wiatr dmuchał
nieustannie. W domu herbata, ciasteczka. Telefoniki. Pisanie kolejnego
odwołania celnego, tym razem w sprawie książek. Zauważyłem, że urząd
Celny w Zgorzelcu, który skonfiskował mi przeszło 40 książek, mieści się
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przy ul. Wolności 1. Kolacyjka. "Dwa teatry" w TV. Okropne! Zresztą
uprzedził mnie o tym dziś rano Gustaw Holoubek, którego spotkałem, gdy
po załatwieniu w cle wpadłem do Czytelnika na kawę. (Powtórzył mi
rozmowę z Kępą - ten powiedział podobno: umówmy się, że tego marca po
prostu nie było i nie mówmy o tym więcej ...). - Więc okropne te Dwa
teatry. I akt minął jak farsa Krzywoszewskiego (Holoubek, Krafftówna i
Borowski); serio "Matkę" grały Eichlerówna ze Śląską jakby to był
Przybyszewski i jakby go traktowały na serio. Powieść to sztuczna z teatru
parafialnego, akt III to po prostu niedorzeczność spóźniona o 25 lat: to
może pierwsza wojna światowa wywołała takie zrelatywizowanie świata i
zrehabilitowała romantyczne wątki ... Ale nawet nie pierwsza . To w ogóle
fikcyjna dyhotomia dwóch sztuk, dwóch rzeczywistości, dwóch epok.
Wojna "sprawdzająca" wątki romantyczne? Wojna ujawniła prawdy, nie
ich cienie.
No i tyle. Jeszcze telefon Jerzego Andrzejewskiego; przeprosił mnie za
to, że ujrzawszy mnie we śnie, nie podszedł do mnie, i nie pozdrowił.
No, i tyle. Spacer z psem. I wiatr, wciąż ten wiatr. Jeszcze po teatrze
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oglądałem w tv kawałek koncertu z Sali Kongresowej wydanego z okazji
27 rocznicy "wyzwolenia" Warszawy. Sołdacki idiotyzm. I wszystko obce,
wszystko nie dla nas, a dla nich. Dla zamkniętego kręgu ludzi kojarzących i
przeżywających po swojemu. Pełno rekwizytów, kostiumów i melodii "z
tradycji", ale wszystko udawane, obce, obce, przebrane. To samo od
pierwszego dnia "wolności". Ta sama nieszczerość w kontakcie "aktywu"
ze społeczeństwem.
19/I.
Nie mogę ruszyć tej współczesnej noweli (filmowej), którą wciąż
usiłuję zbudować wokół owej katastrofy samochodowej; jej sprawca
(pisarz? czy inny artysta? czy dziwak polityczny? czy zwykły mitoman?)
najeżdża we mgle na coś, co mu się wydaje człowiekiem i mimo
oczywistego braku dowodów na to, że kogoś zabił, domaga się kary. Nie
bardzo wiem o co mi w tej historii chodzi. W felietonowym opowiadaniu,
które na ten temat napisałem w TP wyeksponowałem, system, który nie
1929

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

pozwala
ponosić
odpowiedzialności
czystej,
abstrakcyjnej,
odpowiedzialności za winę, która jest, chociaż jej nie było. W realizacji,
gdy trzeba stworzyć charakter, sytuacje, napisać dialog, wychodzi histeria,
mitomania. Niech by tak nawet było - nie to jest trudnością (abstrahując od
trudności, których mi nastręcza po prostu mój brak wyobraźni i ochoty do
realizowania moich pomysłów) . Trudnością jest skliszowanie całej tej
rzeczywistości współczesnej, o której - gdy się jej bliżej przyjrzeć - pojęcia
nie mamy, co w niej jest w ogóle ważne, a co drugorzędne; co w niej jest
materiałem literatury, a co tylko obiegowym jej ujęciem. Cała literatura
polska (t.zn. prozę mam na myśli) żyje konfrontacjami - konfrontacją
dawnej lub niedawnej przeszłości z dniem dzisiejszym (klasyczny chwyt:
człowiek współcześnie żyjący natrafia na jakiś ślad okupacji lub
dawniejszych jeszcze, lub mniej dawnych swych przeżyć), albo,
konfrontację tejże rzeczywistości z jej rozwojem. (Krytykuje się to co jest
dzisiaj z punktu widzenia celów społecznych). Tu chwyt konfrontacyjny
przybiera postać bardziej realistyczną lub mitologiczną, jednakże przez to
nie zmienia się rzecz zasadnicza: niepewność czym ta rzeczywistość
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dzisiejsza jest . Otóż czy da się ją zwaloryzować przez nią samą, jej
własnym wewnętrznym potencjałem. Jest to możliwe tylko albo na gruncie
bardzo silnego agresywnego - powiedziałbym - pesymizmu (skrajna
krytyka, skrajne czarnowidztwo), albo na gruncie bardzo silnego,
fanatycznego optymizmu (np. lukrowany obraz z czasów radosnej 6-latki.
Ponieważ nie jesteśmy dysponowani ani do jednego, ani do drugiego,
ponieważ jesteśmy sceptyczni, letni, ani tak, ani tak, ponieważ o
rzeczywistości naszej nie mamy jasnego, fanatycznego przekonania,
omijamy ją po prostu, i wolimy o niej mówić bądź to w kategoriach
przeszłości, bądź to wybieramy sobie z niej sprawy w ogóle nieistotne,
konwencjonalne. Zapyta mnie kto: a co ma w ogóle rzeczywistość do
literatury? Czyż nie jest jej pretekstem? Tak, zapewne w ostatniej instancji
- jest jednakże pretekstem koniecznym. Pisarz - prawdziwy, więc poeta,
więc twórca, więc mitotwórca - nie pisze o żadnej sprawie współczesności,
ani niesprawidliwości społecznej, ani o niewoli narodowej, ani o wojnie,
ale tylko te sprawy, więc niesprawiedliwość, wojna czy niewola pobudzają
jego zmysł twórczy do tworzenia sztucznych światów.
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Rzeczywistość współczesna wydaje mu się nijaka. Jest bowiem
doskonale zrównoważona. Żyjemy we względnym pokoju, względnym
dobrobycie, względnym bezpieczeństwie, w warunkach względnego
rozejmu społecznego i ideologicznego (oczywiście przez posiadanie!) .
Napięcia jakie tu powstają wydają się nieistotne, nieklasyczne, a nade
wszystko przejściowe. Nie mamy zdania o rzeczywistości i przez to gniewa
nas ona najbardziej. Jest nieostra. Zanosi się na to, że pokój będzie trwał
długo, że będzie nieskończony, że ludzkość będzie się stopniowo bogacić;
nasz duch epicki patrzy na to zbaraniałbym wzrokiem.
Istotą naszego przeżycia, rzeczywistości jest niepewność co do jej
wartości i co do tego czy one w ogóle istnieją. Bohater współczesny
powinien być podobny do Don Kichota - nie w tym sensie, że walczy z
wiatrakami ale w tym, że ją przecenia, lub siebie przecenia, że ją stroi w
urojone barwy i kształty a siebie w kostiumy.
I teraz, zdaje się, zrozumiałem kim jest ten wróg mitoman - poeta władca: to don Kichot, don Kichot, oczywiście, że don Kichot.
1932
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20/I.
Człowiek, który nie może pogodzić się z sobą, z takim jakim się staje,
że go życie chwyta jak w potrzask, że dzień za dniem przybywa mu jakiejś
masy psychicznej, biologicznej, społecznej, z którą on nie chce mieć nic
wspólnego, rośnie mu jego własna jak brzuch, i razem z tym narasta w nim
mit ucieczki, katastrofy, odmiany. Żyje tym mitem.
Studiuje ogłoszenia: samotny, kulturalny ...
Marzy o tym, żeby mu pociąg rozwalił samochód, a on sam żeby
ocalał.
Żeby kogoś zabić - nie zabić i stać się bodaj zbrodniarzem.
Żeby zniknąć gdzieś w lesie z dziewczyną ...
Żeby być porwanym i wywiezionym ...
22/I.
Z Don Kichota:
1933
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"Powinniście jedynie przy pisaniu korzystać z naśladownictwa dzieł
napisanych; im doskonalsze ono będzie, tym lepsze będzie to, co
napiszecie".
23/I.
Akt twórczy jest podobny do samobójstwa w tym, że desperat i artysta
marzy całą uwagę naszą skupić na spełnieniu naszych czynów, porzucając
zupełnie myśl o następstwach, a nawet o wartości tego co robią; desperat,
tak jak artysta, jest oddany sobie, wolny.
*
Te samobójstwa kolejne, te mity samobójcze mogą być jakby drugą
akcją, tłem czegoś innego - jakiejś akcji niezmiernie rzeczywistej. Np.
historia miłości. Historia człowieka, który nie może doprosić się o to, by go
kobieta, którą kocha, zaaprobowała takim jakim jest.
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W gruncie rzeczy, jeśli nie potrafię napisać historii miłosnej, nic nie
potrafię napisać. Cała zemsta jest drugorzędna.
Więc ...
1/II.
Opowiadanie.
2/II.
Łepkowski - 25-25-16
"Konfrontacje". [...] XVIII w.
prof. Jerzy Michalski - bardzo pilne.
prof. E. Rostworowski
B. Leśniewski.
przyczyny [...]; prof. Jerzy Topolski.
dr. Jerzy Kowecki - 31-29-31
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Rostworowski. [...] (Rzeczpospolitej)
15.3.1972.
Rano czytanie "Fikcji" Borgesa i notatki z myślą o felietonie. Ale nic
mądrego.
Telefonowała Maja Marszałkowa.
Na obiedzie Urszula Kozioł. Kanciasta. Podkreśla lojalność
związkową, chce się przysłużyć.
Po południu nic. Wczoraj STS. Swoboda uprawianej tam satyry, urąga
nie tyle władzy, której to nie szkodzi, ile zniewolonemu społeczeństwu,
które nawet na drobną cząstkę podobnej krytyki i podobnej jasności uczuć
nie może sobie pozwolić. Szyderstwem jest naigrawać się z wyborów,
kiedy całe społeczeństwo ma na łeb założony kubeł z propagandą. Na sali
siedzą dziennikarze, którzy w dzień zajmują się tą właściwie propagandą, a
wieczorem z niej rechoczą w STS-ie. Kazia ma rację mówiąc, że
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społeczeństwo śmiejąc się z władzy samo siebie usypia świadomością, że
przeciw takiej władzy nic nie można zrobić i pod taką władzą nie może
pracować. "Usypiam mą duszę biedną i usypiam brata mego ... ". Barbara
Seidler podnieca się piosenką o poległych na Wybrzeżu i czuje, że ma
alibi, skoro napisała artykuł. Nie wie, że artykuł był rehabilitacją partii;
Wydaje się jej, że tą rehabilitacją zapłaciła tylko za tą część prawdy, jaką
zdołała napisać. Tymczasem obiektywny skutek artykułu jest tylko ten:
rehabilitacja partii, bo ową "prawdę" już wszyscy i tak znali.
I nic pozatem.
Ach - list od Artura i Julii. Ładnie Artur napisał o Jarosławie, zabawnie
o Twórczości: to teatr - Fedecki jest o Gogolu, Bieńkowski z
Dostojewskiego, Kamieńska z Żeromskiego ...
A ja? Z jakiej ja jestem sztuki?
16.3. rano.
Ten Berges ... to jakiś obłęd ... obłęd dowolności ... z nadmiarem
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swobody, jaki daje fabuła ... fabuła oczywiście pomyślana tylko jako
urzeczywistnienie zachcianek wyobraźni, a nie jako środek przyciągnięcia
uwagi czytelnika. Opowiadanie fabuły w literaturze przed-romantycznej
(przez romantyzm właściwie rozumiem bunt artysty przeciwko
publiczności, wypowiedzenie posłuszeństwa), otóż w literaturze posłusznej
pragnieniom i gustom czytelnika, owe właśnie pragnienia i gusta
czytelnika, tworzyły fabułę. Pisarz opowiadał to, czego chciano słuchać;
opowiadał fabuły już znane. Jeszcze romans mieszczański odnosił się do
stereotypów mieszczańskiej wyobraźni; później tylko tzw. literatura
drugorzędna. Nie wiem czy to prawda, że Love Story zaprogramował
komputer, odpowiadając na zadane mu pytania czego nie ma być w
powieści, aby odniosła sukces. Odpowiedział: wojny w Wietnamie,
Murzynów pornografii, narkomanii ... etc. Takim komputerem by a w
instynkt każdego pisarza, każdego opowiadacza fabuł jeszcze w XIX
wieku. Owe Paul de Kocki. Sue, trafiali bezbłędnie w oczekiwania, w
nadzieje ... a "wielcy" powtarzali potem ich chwyty, owijając w nią jak w
opłatek piguły swoich idei i przetwarzając stereotypy w dzieła sztuki.
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Bunt przeciw gustom i oczekiwaniom czytelnika pozostawił pisarzyopowiadaczy sam na sam z wyobraźnią; sam na sam z jej nieobliczalną
mechaniką ... i jej wewnętrznym porządkiem jako jedynym imperatywem
... z tym porządkiem opartym na tajemniczych symetriach, analogiach,
podobieństwach rzeczy, współbrzmieniu słów. Sam na sam z
niedopowiedzialności wolnością ...
Wieczorem.
Pojechałem do blacharza montować reflektory, pojechałem do teatru,
do krawca i po pieniądze, poszedłem na kawę do baru Europejskiego, do
księgarni, do redakcji na kolegium, które się nie odbyło, siedziałem bez
sensu, urzędując (tam Jarek, Zbyszek, Ziemek, Joasia, Henio Bereza) na
obiad (tam Jarkowie, potem Błońscy i Janka Woroszylska), wróciłem do
domu, tu poczta (której nie załatwiłem), zakupy, dziennik i przemówienie
Gierka w telewizji (bez sensu), film o zakopiańskich kurierach z czasu
wojny (niezdarny i śmieszny), ich dziewczęta - dzień na nic. A robota
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przede mną.
*
Otóż i "Fikcje" Borgesa, taka właśnie nieodpowiedzialna wolność. Dla
niego literatura - literatura gotowa - jest tematem apokryfu, twórczość jest
powtarzaniem wątków, w ich powtarzalności i w obłędnym kołowaniu
wyzwala się poezja, czyli jak on to opowiada "krwiste delirium".
Szczyt absurdu, to owe "fantazje chrystologiczne", wedle której
Chrystus ukrył się w postaci Judasza, aby ponieść całkowitą ofiarą w
bezpiecznym poniżeniu. Świetny pomysł. O ileż to ciekawsza historia od
samej Ewangelii, o ile ciekawsza psychologicznie i tolerancyjnie. Tylko, że
nikt nie ma z nią nic wspólnego. Nikt jej nie zechce. Dlaczego? Po prostu
ta historia już raz została opowiedziana, jużeśmy raz w nią uwierzyli;
możemy ją lubić lub nie, możemy od niej odchodzić lub od niej wracać i
może ona dla nas tracić znaczenie lub zmieniać znaczenie, ale ...
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*
Zadania:
1) o Jasienicy, Ks. Kotowiczu i Polsce oświecenia dla Twórczości;
2) Wallenrod;
3) Gombrowicz.
19.III.
Wczoraj wieczór u Bartoszewskich; dość infantylnie. Przedwczoraj
"Akty" w PWST w reżyserii Jarockiego. Dziwne, jakby jedna i ta sama
sztuka, ale też - świetna na początku (III akt Wesela), olśniewająca w
drugiej części (II akt Matki Witkacego), coraz gorsza przy końcu (III akt
Ślubu Gombrowicza i III akt "Tanga" Mrożka). Wciąż ten sam samotny, z
lekka obłąkany intelektualista, który próbuje ruszyć z miejsca kupę ludzką,
społeczną, narodową i ginie ośmieszany, przywalony bezwładem.
W "Matce" gra dziewczyna (Jankowska-Cieślak), która jest chyba
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największym kobiecym talentem, jaki pojawił się na naszej scenie za
mojego życia. Blada, brzydka i niemrawa, wydaje się chora i nieudolna;
kiedy tylko usta otworzyła słowa posypały się jak kamyki rzucone o szybę,
niby wszystkie razem uderzyły i słyszałem każde z osobna, i dotąd je
słyszę: suche i ostre. Potem to chuchro zmieniło się w egerię, w damę, w
czułą starą Matkę, w dziewkę, grała Medeę, lady Makbet, panią Dulską,
Szaloną Julię, Ofelię. Stwarzała każdą sytuację oddzielnie, rozgrywała
każdą kwestię tak, że chciałoby się wołać o bis, albo przyjść następnego
wieczoru, żeby posłyszeć jak ona głosem wielkiej tragiczki woła do
Plejtusa "won-chaamiieee!"
Zresztą nic nie robiłem. W piątek napisałem felieton dla TP - pewnie
mi go cenzura zdejmie, bo jest to rzecz o wolnościach satyry w niewolnym
społeczeństwie. W sobotę rano musiałem pojechać do Koeniga, bo mi się
coś tam w wozie urwało. I nic, nic dalej.
*
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Wybory. Chłop, który u siebie na wsi poszedłby głosować, albo nie
poszedłby zależnie od opinii swojej i otoczenia, ewentualnie ze strachu,
przesiedlony do miasta idzie głosować, żeby użyć swego statusu
miejskiego, społecznego. Odziewa siebie i całą swoją rodzinę odświętnie w
nowe rzeczy i ciągnie jak na odpust z dzieciakami, z paradą.
Nikt, oczywiście nie wchodzi za zasłonę, która zresztą jest
dyssymulowana wśród chorągwi. To krępuje.
20/III.
Rano: zbawcze, "przypadkowe" czytanie Junga. Ależ to, to!
Psychostenia.
Dzieje duszy introwersyjnej, ukrywającej się w ekstrawertyzmie. Świat
jako konspiracja, organizacja wykluczająca ją ("duszę") ze swoich
szeregów.
Sytuacja:
"dusza" przybywa ... gdzieś do "domu", zastaje kobietę, która jest
1943
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agresywna, dusza odtrąca ją, wierna sobie, ale na to zjawiają się "Oni",
którzy "ją" "duszę" zmuszają do wyboru.
Dusza zrywa swe poprzednie sojusze (więc musiała je przedtem
zawrzeć - z kimś, kto jej sprzyja (z inną kobietą, łagodną i nie wymagająca)
i łączy się z tą przeciwnością swoją i z nią wyrusza na wędrówkę życia lecz nie w ostatniej chwili następuje ocknienie - morduje ją? Czy co?
Część druga to dochodzenie angażujące całe jej dawne, poprzednie
życie. Sąd nad nią. Dusza chce dowieść, że miała zbawczą rację, morduje
wroga swego szczęścia, zaborcę swej wolności.
*
Wczoraj u Rafałów Marszałków. Michałek Bolesław z żoną, kura po
chińsku, duszna klatka na X piętrze bloku na Bielanach, korytarze
malowane szarą farbą olejną, rury wzdłuż ścian biegną, schody betonowe,
gołe, gwiżdżące windy, głuchy pogłos betonu i dykty, standartowe,
chwiejące się meble, wciśnięte siłą, blokujące przejścia, dojścia do okien,
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włażące na siebie. Klatka - wylęgarnia nerwic.
I nudno było, pić się chciało.
*
Dusza nie potrafi swej racji dowieść, musi obrócić się przeciw samej
sobie, zamorduje - dla przypodobania się światu - ową drugą kobietę, a
raczej pierwszą, siostrę swoją zamorduje w poczuciu dobrze spełnionej
powinności. I też zostanie osądzona.
Obory. 22.3.
Przyjechałem tu, rozłożyłem się, usiadłem. Cicho, raczej wstrętnie,
Herbert, Nowiccy, Kr. Tarnowska. - Jestem Zajączek, nie piję - powiedział
Herbert wyłażąc na parapet okna, żeby nas pocałować. Koguty pieją, coś
stuka, wargi mam spieczone od papierosów, ucisk w sercu. Klozet jest
obok, słyszę stuk drzwi i spuszczanie wody. Biurko stoi z dala okna, więc
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muszę palić w dzień lampę i zasłaniać się firankami od światła dziennego,
aby się nie biło z elektrycznym, a te firanki, wstrętne, niebieskie w jakiś
wzorek, który wygląda jak śmietnisko w powiększeniu.
Pomysł wczorajszy jakby dojrzewał: stoją oni parami, grupkami, jakby
na jakimś przyjęciu i rozmawiają między sobą (o czym? powinni mówić),
wchodzę ja (sam, czy z przewodnikiem?) obchodzę ich w koło czujnie,
nieufnie, z lękiem, i lęk mój wypowiadam (więc muszę mieć partnera,
Anioła Stróża). Znajduję wśród tych ludzi obcych i wrogich mi duszę
przyjazną, siostrzaną, która mi też partnerką, pośredniczącą w naszej
znajomości. Zawiązujemy spisek, miłość, wiążemy się, aby wesprzeć się
nawzajem, łączymy się identycznością naszych przeżyć i naszych sądów,
czy raczej lęków i wiążemy się wspólną drwiną z nich. Ale oni intrygują,
dekonspirują nas. Bo to jest osobliwe w naszym związku, że ukrywamy go
przed nimi. Gdy nas dekonspirują, ja tchórzę i udaję, wbrew ostrzeżeniom
mego Anioła, że związałem się nie z Białą, ale Czarną kobietą. Przed moim
Aniołem tylko nie kryję mojej gry. Udaję tedy związek z Czarną, uwodzę
ją, bez ochoty, z obrzydzeniem ze strachu, z nienawiścią, i udaję przed nią,
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że jestem taki jak ona. Ale klamka zapadła, będzie ślub, związek wieczysty
i dasse moja będzie taka jaką ona mi narzuca. W ostatniej chwili straszny
bunt, odkrywam się, ujawniam, i morduję, duszę tę Czarną moją,
Czerwoną, Silną, Lwicę moją, Gwałcicielkę moją, duszę ją i pochwycony
przez Siepaczy, będę odpowiadał za zbrodnię.
Akt II. Odpowiadam. Siedzę w więzieniu, tak, przeżywający rozkosz
określenia mnie. Jestem więc sobą, wolny ale spokój mój trwa tylko póty,
póki nie ma przy mnie Anioła mego przeciwieństwa mojego, przeciwnika
mojego, który odkrywa mi dwoistość mojej natury. Wraz z nim do mojej
spokojnej celi przedostaje się świat, poprzez niego dochodzi do mnie
wszystek mój ciężar. Jest on moim obrońcą, sprowadza mi rodziców, a
raczej mnie prowadzi do rodziców i sprowadza mi jeszcze mojego brata,
przeciw któremu żyję, wszyscy namawiają mnie, abym się przyznał do
niepoczytalności, i że mordując ową kobietę, odtrącając ofiarowaną mi
karierę, pozycję społeczną, nie wiedziałem co robię. A ja - precz, mówię widma, zjawia się żądam prowokatora, tylko z nim mogę rozmawiać;
kocham moich strażników i lubię z nimi bawić się, popijać; lubię innych
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więźniów, z których każdy zrobił coś, co go wyzwoliło i określiło.
Ale - czy wiesz, jakie są konsekwencje twej autentyczności?
Osiągnąłeś ją - ale czy wiesz czego się po tobie oczekuje? Co teraz
ujawnisz? O to pyta mnie prokurator. Czy wiesz - jakie podjąłeś ryzyko?
Chętnie cię uwolnię od winy i kary, jeśli dowiedziesz wartości twojego
czynu. Wszyscy czekają z zainteresowaniem, sędziowie przysięgli są po
twojej stronie, życzliwi, wyrozumiali, gotowi cię usprawiedliwić.
Pytam Anioła" - Co mam uczynić? Anioł: - Przyjmij butność, której się
wstydzisz (nie tak!).
I zjawia się Biała, Mała, Drobna, Krucha, Tajemnicza.
Pociąga mnie w nieznaną poezję, w nieznaną mi, zatrważającą
wolność.
Brak mi odwagi i wyobraźni ... to co we mnie jest najistotniejszego,
najciemniejszego, być sobą takim jakiego nie znam.
Morduję ją, aby przypodobać się Sędziemu, Prokuratorowi.
Przychodzi, aby mnie wydać katu.
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*
Wieczorem.
Spisałem streszczenie. Podzieliłem na sceny, streściłem każdą scenę z
osobna. Teraz dialog. To najtrudniejsze. Zarazem te towarzyskie dialogi ...
Co mają mianowicie mówić owi "wszyscy"?
*
Felieton na jutro. O "Aktach" Jarockiego, z tym, że II akt "Wesela", III
akt Matki, III akt "Ślubu", i III akt Mrożka - to jedna sztuka, jakiś archetyp
postaci: zmiażdżony intelektualista. Przez co ośmieszony? I najważniejsze:
czego właściwie chciał? Czego chcieli panowie w Weselu, czego chciał syn
w Matce, czego chciał Henryk w Ślubie, czego chciał Artur w Tangu? Na
czym polegały te utopie? Jaka to jest ta jedna utopia stanowiąca dramat i
komedię polskiego intelektualisty? Czy utopia ideologii? Czy wiara w to,
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że ideologia może zmienić świat? A dlaczego to jest utopia? A gdyby
jeszcze raz coś podobnego wymyślić? Walka z bezwładem, z
żywiołowością życia, z "prostotą", z bezpośrednim doznaniem życia. Z ...
Jeden tylko Henryk dopiął swego: zmusił Władzia do samobójstwa.
22.3.
Solipsyzm literatury polskiej, czy - szerzej - ideologii polskiej. Chce
dostać z powrotem to co proponuje. To pierwsze. A po drugie obrócona
jest naprzód, ku przyszłości (wbrew pozorom historyzmu), to znaczy
ustawione jest z góry na produkowanie ideologii, nie zaś na to, by utrwalać
doświadczenia. I tak jest od bardzo dawna, od zawsze chyba. Raz jej kiedyś
zaszczepiono tego marzycielskiego, profetycznego i już jej żadna siła nie
może z tej drogi odwrócić. Ponieważ rzeczywistość stale się jej sprzeciwia,
bo taka jest miara rzeczywistości, literatura przeżywająca swe
rozczarowanie, staje się twórczością na swój własny temat. Sama dla siebie
jest dramatem i niewielką ma czułość dla dramatu istnienia, przemijania,
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czasu. Rosjanie z tej samej materii, przy większej tylko dozie fatalizmu
wyprodukowali tę niepowtarzalną melancholię, tę sztukę utrwalania
dawnych smutków i uroków, którą po dziś dzień przeżywam wraz z
Czechowem, Tołstojem, Gorkim nawet. Polska literatura jest, jako ideolog,
bardziej dziecinna; bardziej wierzy w swoją moc zbawczą i przez to
mniejszą uwagę poświęca życiu samemu, trwaniu samemu, światu
samemu, człowiekowi samemu. Wspólną formą tych czterech
dramatów,tych czterech aktów, które Jarecki w swym śmiałym, a jakże
ironicznym zamyśle połączył w całość jest dialog oszalałej, spotwornionej
w swej samotności myśli z marionetkami, (poza jedynie może "Matką"
Witkacego, w której doszło do głosu coś bardzo prawdziwego, nienawiść,
rozgrywka Matki i synem).
W nocy.
Lepiej będzie zacząć od monologu. Ja - wchodzi i przeżywa rozterkę:
wejść, czy nie wejść. Bierze pierwszego z brzegu z palanta galanta,
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któremu się nie wiedzie, którego np. wyrzucają za drzwi za złe, zbyt
nachalne zachowanie.
*
Rano pisałem felieton. Po obiedzie przepisywałem. Pogadałem z Haliną
Snopkiewicz i do kolacji napisałem jeszcze dwie strony. Zaciąłem się na
trzeciej. Kolacja. Spacer. Nowiccy. Kucówna w telewizji. Powrót późno.
Jakieś zamieszanie w głowie. Telefon do domu i do Kawalerowicza. Jutro
trzeba zabrać się do Wallenroda. Sztukę ("Misterium"?) trzeba odłożyć do
wieczora.
To niezły chwyt, że w pierwszej scenie cała ta chołota mówi słowa na
"r". Alter-Ego, jest lizusem i wykrzykuje słowa bezsensowne nie a propos.
Wszyscy wywyższają nie a propos, ale on jeszcze bardziej nie a propos.
23/III.
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Konrad Wallenrod. Skończmy z tym nareszcie. Co mnie w tym
interesuje poza pieniędzmi, których już i tak chyba nie zarobię i poza
obowiązkiem skończenia tej roboty?
Wedle Kotzebnego Wallenrod uległ wpływom heretyka Albanusa
niejakiego Leandra, który głosił doktrynę zbliżoną do Albigensów; po
śmierci Albanusa zamordowanego przez krzyżackich teologów, Konrad
czy to ze strachu przed posądzeniem go o herezję, czy z jakąś inną myślą
ukrytą, rozpoczął ogromne prześladowania heretyków i nawet nie
oszczędził trupa swego przyjaciela, samego Albanusa: rozkazał go wywlec
z mogiły i powtórnie pochować u stóp szubienicy. Jednocześnie
przygotował Zakon do wielkiej wojny z Litwą: ogłosił zaciągi w całej
Europie i zwabił do Prus kilkunastu wielkich książąt z armią czterokrotnie
przeważającą siłą samego Zakonu. Obiecał swym sojusznikom olbrzymią
zapłatę; ponieważ skarb zakonu był pusty, Konrad nałożył olbrzymie
kontrybucje na klasztory, miasta, na chłopów-kolonistów, a już szczególnie
ograbił Gdańsk. Na wyspie koło Memla urządził ucztę, która trwała chyba
z tydzień. Cała zastawa była ze szczerego złota, a kto z gości tylko dotknął
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pucharu, talerza, czy półmiska stawał się natychmiast jego właścicielem.
Heroldowie opiewali bohaterskie rysy gości i samego Konrada, który sam
wyznaczył sobie pośród nich poczesne miejsce. Tymczasem Witold szarpał
rozłożone wokoło obozu wojska Krzyżaków i sojusznicze, które też
ucztowały, czekając na rozkazy do walki. Te rozkazy nie przyszły nigdy.
Wielki Mistrz uciekł po prostu w czasie uczty, zostawiając swych
upojonych gości i swe wojska na pastwę Litwinów. Ci sprawili wielkiej
armii łaźnię. Zmusili ją do ucieczki i zagarnęli wszystkie skarby.
Wallenrod pognał gdzieś, mówiono, że umarł w szaleństwie, a śmierci jego
towarzyszyły dziwne zjawiska: morze wystąpiło z brzegów, Wisła
odwróciła swój bieg i płynąć poczęła w górę, ujście Nogatu zamuliło się
wtedy raz na zawsze, i tak powstała Martwa Wisła. Walter Studin i córka
Kieystuta - p. str. 202-203.
24.III.
Wczoraj "ustaliłem", ustaliłem "ostatecznie" nową, jak powiada
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Kawalerowicz "drabinkę" do Wallenroda. Może to i dobre, ale debil
wszystko i tak obali. Trochę tam jest naciągania politycznego, zwłaszcza
kiedy robię z Wallenroda renesansowego, zbuntowanego przeciw
kościołowi, humanistycznego władcę.
*
Byłoby może ładnie napisać książkę o moim Krakowie - nie tyle
autobiograficzną, ile z autopsji (coś w rodzaju "dublińczyków"),
zawierającą następujące rozdziały:
1. Dom dziecka.
2. Kościół w czasie okupacji.
3. Handlówka w czasie okupacji i po wojnie (ze szczególnym
uwzględnieniem postaci J. Machejna).
4. Akademia.
5. Dom na Warszawskiej.
6. Uniwersytet.
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7. Krupnicza.
Ale właściwie byłyby to opowiadania o ludziach:
1. O Staszku Żeglikowskim.
2. O ks. Kozłowskim.
3. O Józefie Machejnie.
4. O Bolku Kamykowskim.
5. O generale Farze.
6. O Olgierdzie Jędrzejczyku.
7. O Stefanie Otwinowskim.
Warszawa, 28.III.
Drugi czy trzeci dzień w Warszawie i znów nic nie robię.
Przyjechałem tu w niedzielę. Wieczorem u Joasi. Paweł.
Poniedziałek - wieczorem w Zaiks-ie wręczenie nagród "Ekranu".
Rozmowa z Zanussim (nieśmiały, ale ostry), z Mają Komorowską
(histeryczka i swoją histerię gra). Dziś spotkanie z Krzysztofem Pomianem
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("Club Jean Moulier") ... W tv. groteskowe widowisko otwarcia sejmu.
Jarosław, któremu raz za razem okulary spadały z nosa.
29.III.
Wczoraj na spacerze wieczornym, głupie myśli o naszej przyszłości
politycznej. Rzecz cała w tym, że ten ustrój, który wydawał się dotąd
epizodem w układach międzynarodowych oraz przypadkiem
ideologicznym, wyzwolił swoistą dynamikę społeczną i doprowadził do
utworzenia trwałego układu społecznego, nowego, różnego od tego, który
był jego punktem wyjścia. Dynamicznym elementem tego nowego układu
jest klasa zawodowych działaczy; to niecałkiem to samo, a elita władzy, o
jakiej pisał Dżilas. Ta klasa jest również rozwarstwiona, charakteryzuje się
jednak wspólnotą interesów społecznych i ekonomicznych, jest zasadniczo
solidarna i rezerwy swoje ma we wszystkich klasach układu klasycznego.
Ta klasa stanowi dzisiej nowe oblicze uczonych. Po narodzie
"szlacheckim" i "burżuazyjnym", przyszła kolej na "naród partyjny", czy
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też "naród biurokratów". Ten "naród" jest zainteresowany oczywiście
poprawą w dziedzinie ekonomicznej i w dziedzinie stosunków społecznoprawnych, i zmiany te będą realizowane, ale dla niego i przez niego:
Wszystko co mówi, Gierek jest prawdą, ale odnosi się do "narodu
biurokratów".
31.3.72.
Czyli do narodu partyjnego.
Ciągłe napięcie. Żyję w strachu. Moje otoczenie - Kazia, Jędrek,
redakcja, zgiełk, sprawy, które mam do załatwienia - wydaje mi się stadem
groźnych demonów, które tylko ja mogę ugłaskać i obłaskawić. Zajmuje
mi to myśl, pochłania energię i powoduje szalone zmęczenie nie
pozwalające mi zająć naprawdę pracą.
1.4.
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Wielka Sobota.
Mam tego ...
Siedzimy. Głupstwa, głupstwa, głupstwa i chwilami - nienawiść
dławiąca za gardło. Ale niewiadomo do kogo - czy nie do siebie
przypadkiem.
Co ja chciałem powiedzieć? Co ja chciałem zrobić? Jaka jest ta sprawa
i ta myśl, które zdradziłem? Czy ja działałem z czystej ambicji, z chęcią
"wybicia" się i uwolnienia, czy też miałem świadomość, że mam jakiś
cenny depozyt i że okazanie go jest moim obowiązkiem? Nie wiem. Nic
już nie wiem. Nie mogę się odnaleźć. Nie pamiętam nawet kiedy się
zgubiłem.
Skupić się skupić. "O skupianiu i rozpraszaniu mojego ja - w tym jest
wszystko."
Nie ma we mnie w tej chwili nic, nic. Wszystko, co zrobiłem jest bez
znaczenia. Wszystkie moje decyzje praktyczne dotyczące stosunków z
innymi ludźmi były fałszywe - wszystkie wybory były fałszywe,
irracjonalne. Jestem zakłamany do gruntu. Wszyscy wydają mi się
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nasłanymi na mnie natrętami, prześladowcami, rabusiami mojej substancji.
Jakby armia mrówek przeszła przeze mnie zabierając po drobince mój
mózg, serce i "wszystko ciało".
Odczuwam potrzebę gruntownej reorientacji duchowej, przejrzenia
całego mojego systemu wewnętrznego, napisania jakiejś autogenesis bez
blagi i pozy.
Wielkanoc, 2/4.
Mówiąc o "prawdzie", której "poszukujemy", mamy zawsze na myśli
prawdę początkową, absolutną, wolną od swej własnej historii; mówimy
"prawda", myślimy "geneza". Prawda jest ta, która do nas dochodzi, którą
zastajemy, wzbogacona o niezliczone zniekształcenia.
Zaczynam patrzeć na chrześcijaństwo z zewnątrz, nie tak jak na nie
patrzy wyznawca, ani jak katechumen, ani jak odstępca, nawet nie jak wróg
(czy są jeszcze gdzieś wrogowie chrześcijaństwa? To dowód, że przestało
być atrakcyjne w wyższym, duchowym sensie, a stało się atrakcyjne w
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sensie popularnym); patrzę na nie z boku i zadaję sobie pytanie: jak do tego
doszło, jakby ten absurd, ten święty absurd był możliwy. Święty, szalony
błąd. Z pośród innych wyróżnił się niebywałą trwałością i tym, że ogarnął
całość, nie geograficzną, lecz duchową człowieka.
Ciągłość: monarchia Aleksandra
Rzym
Chrześcijaństwo.
- ciągłość myśli o monarchii uniwersalnej, zbawiającej ludzkość
docześnie i wiecznie; i niezmiennej. Ciągłość myśli o uniwersalnym
porządku prawno-duchowym, bosko-ludzkim.
Wielki Poniedziałek.
W kościele na Tamce kazanie ks. Pasierba. Świat zwariował, Chrystus
jest elementem stałym. Jeden z mitów współczesnych"że świat dzisiejszy
jest inny od poprzednich światów, a my wyróżnieni z historii przez
nadzwyczajne zdarzenia. Przeto więcej wam będzie wybaczone, większe
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mamy wymagania i czego innego szukamy w kulturze, w prawdach etc. A
tymczasem ...
A tymczasem, podstawowe problemy człowieka i ludzkości są te same,
te same, religia zaś, chrześcijaństwo, jest tyleż elementem porządku i
stałości, co rewolucji niepokoju. Gdyby człowiek wiedział napewno, że
Boga nie ma i że cała jego egzystencja da się wytłumaczyć w kategoriach
prawa i postępu technicznego, z pewnością byłby spokojniejszy. Nasze
czasy, które zarazem są najbardziej "świeckie" (by nie rzec, ateistyczne) ze
wszystkich okazały jedno, że śmierć - ten koronny argument na rzecz
religii - nie musi być straszna. Można ją zneutralizować, gdy się
wszystkiem obieca, że nie przeżyją jej świadomie. Idea eutanazji
ostatecznie zwyciężyła tyle, że w odmienionej formie, w postaci różnych
środków znieczulających, uspakających etc. Śmierć może być usunięta z
pola uwagi. Można żyć ze świadomością, że gdy ona przyjdzie, zajmą się
nami inni i jakoś nam zejście ze świata urządzą. Jest w tym nawet coś
błogiego.
Tak, i w takim razie religia nie wykorzystuje naszego strachu przed
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śmiercią, przestaje być ubezpieczeniem od śmierci, lekarstwem na strach,
ale na odwrót, ona jedna nasuwa nam myśl o śmierci jako przedłużeniu
naszej odpowiedzialności; tylko w perspektywie religijnej śmierć jest
"straszna", i "ostateczna", straszniejsza niż jest w dzisiejszej świeckiej
wizji świata. Religia jest dzisiaj najtrudniej osiągalnym optymizmem.
Z artykułu Hermanna Rudolpha we Frank. Alg. Zeit. "Vorher orfährt
man nichts und hinterwar nur das, was man orfahren soll. "
3/IV.
Sny. Nagie ciało kobiece - jakiejś dziewczyny prostej, prawie dziecka oglądane jakby z dna. Studio, jakby we wnętrzu długiej, otwartej z dwóch
stron tuby.
Halina Mikołajska, z którą "umawiałem się na romans", ale z
zażenowaniem - które było zresztą obopólne - jakby chodziło o jakiś
krępujący nas oboje interes finansowy.
Mój brat, który zjawił się, aby mi palnąć reprymendę za moje niegodne
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postępowanie wobec mojej rodziny. "Przez 15 lat między nami nie było
psów - powiedział (dokładnie tak!) - chyba w jakieś spadłe narzędzia".
Znaczyło to: nie mieliśmy zatargów, oprócz jakiejś awantury o narzędzia.
Mieszkałem z Kazią i z Andrzejem prowizorycznie, w hotelu.
5.4.
Wczoraj pisałem tego Wallenroda. Coś, coś wyłania się z tego - coś z
moich utopii indywidualistycznych. Bóg jako prawda indywidualna - "Bóg
dla każdego jeden", a w płaszczyźnie politycznej możliwość tworzenia
wielonarodowych
systemów
osmozy
gospodarczej,
systemów
kompletujących się nawzajem.
Po południu Jarkowie (Kazia próbowała być dla Ewy nieuprzejma na
szczęście nieudolnie) i Ania Trzeciak. Głupstwo.
Zapomniałem odnotować wizytę Wiktora W. w pierwszy dzień świąt.
Wczoraj dzwonił pozatem Jerzy A. Opowiedział o wspomnieniach
gubernatora z wyspy św. Heleny. Ładnie, ale na pierwszą próbę wtrynienia
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czegokolwiek przerywa, lub wytrąca się z rozmowy.
7/4.
Wczoraj jazda do Lublina. Ale jakoś nieciekawie. Chciałem zobaczyć
freski w Kaplicy św. Trójcy na zamku; sam dyrektor musi wydać
zarządzenie. Przesiedziałem pół godziny w hallu muzeum, patrząc na
diabelską łapę wypaloną w trybunalskim stole i podziwiając jednocześnie
niezwykłą brzydotę kobiet przychodzących do pracy. Garby, krzywe
szczęki, braki w uzębieniu, sterczące łopatki, zapadnięte biusty albo
rozdęte czymś brzuchy, a ta, która mnie informowała, rękę miała kaleką w
połowie przedramienia. Wszystkie zerkały na mnie, bojąc się, że mam
straszną jakąś władzę, skoro chcę mówić z samym dyrektorem. Ten zaś nie
przyszedł. Na próżno uprzejme wiedźmy wypatrywały go przez okna, skąd
widać ceglany most łączący zamkowe wzgórze ze wzgórzem, na którym
jak kopczyk usypano miasto. Klasztor Dominikanów jak filar to wszystko
podpiera bowiem szczyt jego zwieńcza wieżę i kopułę wznosi się najwyżej,
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a mury spadają pionowo, aż do podstawy wzgórza. Dyrektor nie przyszedł.
Mam coś napisać dla Dialogu. Ale co, ale co.
Przerzucam Claudela "Możliwości teatru" i wcale tu dla siebie nie
widzę pożywienia.
Chyba, że coś o publiczności ... Coś o teatrze dla publiczności i przeciw
publiczności. Claudel należy do spisku przeciw publiczności. Chce ją
mianowicie wciągnąć do gry, której ona wcale nie chce, do której nie
przywykła i której nie rozumie. Claudel chciałby, aby publiczność
francuska, niemiecka, włoska, rosyjska, polska zachowywała się w teatrze
tak jak zachowuje się publiczność chińska czy japońska i tak jak
zachowywała się hipotetyczna publiczność grecka. A co my wiemy o tym,
jak się Grecy zachowywali? Pewnie z taką samą nonszalancją z jaką po
dziś dzień zachowuje się publiczność we wszystkich europejskich teatrach.
Jedni pluli, pili, upijali się, rzucali skórkami z pomarańczy w głowy
widzów siedzących poniżej, być może celowali w autorów. Skąd legenda o
namaszczeniu sakralnym i skąd te ambicje ogarnięcia publiczności sakrą
skoro każde dziecko wie, że teatr jest zabawą, a nie obrzędem. Może na
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tym właśnie polega osobliwość europejskiej tradycji teatralnej - może
właśnie na rozdzieleniu sakry liturgicznej, religijnej od sztuki? Dlaczego
wmawiać nam coś, co nam zupełnie nie odpowiada - a nie odpowiada
skoro 50 lat eksperymentatorów w twej dziedzinie nic w zachowaniu
publiczności nie zmieniło - zamiast wyciągnąć wnioski z tego właśnie
zachowania i do niego właśnie teatr dostosować.
Reforma teatru wyszła z kręgu zawodowców, ludzi, którzy już "nie
mogli patrzeć" na teatr zawodowy. Od 50 lat robi się wszystko, ażeby teatr
stał się czym innym niż był (przy tym to "był" odnosi się do własnej
pamięci kulturalnej każdego pokolenia, bo któż - pomimo świadectwo
pisanych - wie jak naprawdę było kiedyś) i rezultat jest taki, że teatr może
być dzisiaj bardzo różnoraki od klasycyzmu, aż po najdziwniejsze
eksperymenty, od czystego formalizmu po naturalizm; reżyserzy, aktorzy i
scenografowie umieją, już dzisiaj wszystko. Ale publiczność nie zmieniła
się na jotę. Jest tym czym zawsze była, w europejskich teatrach: biernym,
znudzonym trochę i nonszalanckim tłumem czekającym by go zabawić,
zaciekawić.
1967

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

*
Telefony - Mencwel rano, po południu Jerzy z zachwytami, na temat
Listopadowego wieczoru. Że najpiękniejsza moja książka etc. Może po
prostu tym się zająć - esejem historycznym, o czynach, ideologiach, mitach
... I Biografie, pisać etc. Owszem, podobało by mi się to. A jeszcze gdyby
taki esej wzbogacić o całe doświadczenie literackie, np. w zakresie portretu
psychologicznego. Czuję, że gdybym miał napisać np. portret Stanisława
Augusta, stworzyłbym arcydzieło.
Poniedziałek, 10/4.
W sobotę znów telefon Jerzego. Pijany, czuły dla mnie i wymuszający
czułości dla siebie. "Ja muszę wiedzieć, że mnie ktoś kocha". Czytał
fragmenty autobiografii - opowiadanie o wybuchu wojny. Bardzo niedobre.
Wczoraj głupia sztuka jekiegoś irlandzkiego pisarza (Behana?).
1968
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Szczepkowski, przypominał mojego ojca, kiedy błaznował w oficerskim
stylu. Szczepek grał starego brytyjskiego generała, który przeszedł na
stronę Irlandczyków, mieszka w hoteliku służącym niegdyś za
konspiracyjną melinę, a zamienionym tymczasem na burdel. Ale generał o
tym nie wie ...
Niedziela - nic. Próby pisania dla Dialogu.
Dziś - pielgrzymka o świcie do Hartwiga. Kiedy z Pięknej wyjeżdżałem
w Aleje Ujazdowskie zajrzało mi w oczy ciekawe, gorące, płomienne
słońce. U Hartwiga wszystko jak dawniej. Kolejka z II piętra aż na
półpiętrze. O siódmej rano ruch, ożywienie i zaraz pierwsi przyjęci schodzą
ściskając w rękach małe karteczki z terminami wizyt. A ci pierwsi to,
oczywiście, zawodowcy, występujący tam za pieniądze. Starzy ludzie
przeważnie - dozorczynie z okolicy - z krzesełkami oraz nobliwie
wyglądające małżeństwo z tego samego domu, z pierwszego piętra.
Hartwig zły, napięty.
W domu nie do wytrzymania. Nieustanne rozważania "moi-soi".
("Moi" u Junga to zdaje się to co rozumiemy przez jaźń, czyli świadomość
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siebie; "soi", to cały status osobowy o zakresie tym samym, im większą
aktywność rozwija osoba. Stan chorobliwy: zatarcie granicy obu zakresów,
podstawienie "moi" za "soi").
*
Telefon od Zbyszka. Śmieszny. Znów opowiadał o swoich
towarzyskich [...] i o pijaństwie z dekarzem, Czesiem Muchą, któremu
obiecał dostarczyć tego, co w Polityce napisał źle o PGR-ze (tzn. siebie
samego), o awanturze z poetą Roszkowskim, któremu poradził wyrzucić
jego wiersze na śmieci.
12/4.
Wczoraj odbyło się zebranie wyborcze warszawskiego oddziału ZLP.
Przeciągnęło się do późnej godziny nocnej z przyczyny zamieszania jakie
wniósł Zbyszek Herbert swym wnioskiem, zaraz po otwarciu przez
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przewodniczącego Sumińskiego, telewizyjnego tresera, dzieci i zwierząt,
postawionym; który wniosek był o to, żeby kartki ze składem
proponowanych przez ustępujący zarząd nowych władz, wręczone nam
przy wejściu wymienić na czyste i na tych wpisywać nazwiska kandydatów
za porządkiem zgłoszeń uczynionych na sali. Głosowanie nad tym
wnioskiem Sumiński przesunął na później i udzielił głosu Auderskiej, która
jako prezes ustępującego zarządu, baba najgłupsza i najpodlejsza na
świecie, zanudziła salę godzinę trwającym referatem. Przypisała sobie
zasługę wszystkich łask i amnestii jakie pisarze dostąpili po dojściu ekipy
Gierka do władzy, a nadto odczytała całkiem idiotyczną statystykę, w
której pisarzy podzieliła wedle wieku, płci, wykształcenia oraz ich obecną
sytuację materialną porównywała z tą jaka była w roku ... 1931 wedle
ogłoszonej wówczas przez ZZLP ankiety. Tego już miano dość; zaczęły się
korowody z Ficińskim, który jako członek Komisji rewizyjnej zgłosił
votum separatum za to, że Komisja w sprawozdaniu nie chciała umieścić
uwagi o dodatkowej liście kandydatów do zarządu, jakiej ustępujący zarząd
nie przyjął. Co z kolei poczęła wyjaśniać Auderska, mówiąc, że Braun
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zgłosił się do niej z tą listą za późno; co zabrał się wyjaśniać Braun mówiąc
trochę od rzeczy i nie umiejąc powiedzieć czy przedstawieni przez niego
godzą się w ogóle kandydować. Gdy więc przyszło głosować wniosek
Herberta już było wiadomo, że ani Braun, ani nikt inny nie ma do
zaproponowania żadnych poważnych kandydatów, bo ci, których
zgłoszono albo już byli na liście zarządu przez niego zaocznie
przechwyceni, albo odmówili kandydowania, albo nic o ich wysunięciu nie
wiedzieli, albo nawet wcale na zebranie nie przyszli, albo z niego
tymczasem chyłkiem - jak Głowacki - uciekli. Załuski, historyk, mitoman
polityczny i sadysta, rad dochodzący swej wyższości politycznej nad
środowiskiem do którego czuje, że nie dorasta, uderzył z całą siłą
(zastosował, jak groził jeszcze w Łodzi "wariant siłowy"), mówiąc, że
wniosek Herberta zgłoszony poza porządkiem dziennym był prowokacją i
zmierzał do wyrażenia zarządowi ustępującemu totalnej nieufności, i że do
tego samego zmierzało też votum separatum Ficińskiego, które - jako że
wyszło z łona Komisji - powinno właściwie grozić zarządowi
postępowaniem prokuratorskim, gdyby je poważnie wziąć. W tej
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atmosferze dusznej już i nieczystej, wobec widocznej w szeregach sytuacji
dezorganizacji i wobec braku wyraźnej dla listy alternatywy łatwo
przeszedł wniosek Jurandota, aby głosowali jak kto chce: kto przez
przekreślenie całej listy i wypisanie kandydatów na nowo w swoim
porządku, kto przez zwykłe skreślenie i dopisywanie kandydatów
zgłoszonych z sali. Tych zaś zaledwie trzech zdołało się znaleźć i namówić
i to z wielkim trudem: Szczypiorski, Zagórski i Dobrowolski, a nadto
jeszcze do sądu koleżeńskiego Dziewanowski i Zawadzki, ( których ja
zgłosiłem). Wszyscy oni przepadli; lista przeszła wedle życzenia zarządu
tyle, że wyleciał z niej awanturnik i intrygant Alojzy Sroga, i że co
przyzwoitsi na niej kandydaci jak Zieliński Bronisław. Lepszą uzyskali
lokatę od faworytów takich jak Bartelski (wypatrzony na Prezesa) lub
Niziurski.
Dyskusję zaczęła Wanda Żółkiewska odczytawszy, napuszoną mowę
na cześć Jana Gerharda (o którego zabójców wykryciu prasa doniosła
akurat w przeddzień); opowiadała o jakichś swoich interwencjach u
Jaroszewicza niewiadomo do czego zmierzających i apelowała do naszych
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serc i sumień, abyśmy uczcili pamięć wielkiego pisarza i obywatela zajęli
się żoną i wnuczką oraz roztoczyli opiekę nad jego drukowaną i
rękopiśmienniczą spuścizną. Przykro było tego słuchać nam, którzyśmy
upatrywali w Wandzie ewentualnego prezesa (udawała, że chce
kandydować, i że gotowa jest nawet pójść na udry o to z partią, poczem
zrzekła się kandydowania jak łatwo było przewidzieć) i którzy wiemy o
związkach jakie ją z Gerhardem łączyły. Ta jej mowa natchnęła mnie, żeby
przypomnieć długi jakie mamy wobec pamięci Jasienicy i Zawieyskiego,
oraz o tym, że trzeba naprawić krzywdę moralną i fizyczną Kisiela,
urządzając mu jubileusz. Gotując się do tego przemówienia, które na
samym końcu wygłoszone spokojnie i bez widocznych resentymentów
dobre zrobiło wrażenie poprawiając trochę jak sądzę nadwyrężony prestiż
opozycji, puściłem trochę mimo uszu dyskusję jaka toczyła się wokół
nominacji Drozdowskiego na redaktora "Poezji". Zagórski przysłał list
Klubu Poetów w tej sprawie a Jastrun po swojemu zgryźliwie opowiedział
o swej rozmowie z "obywatelem Tejchmą". - Był to raczej mój monolog powiedział Jastrun - ponieważ obywatel Tejchma nie jest zbyt rozmowny.
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Zabierali też głos jacyś młodzi ludzie (Tchórzowski, Gierałtowski), o
których W. twierdzi, że są zwykłymi zjawiskami, a którzy krzyczeli na nas
żeśmy są niepoważni. Ze zwykłą za to wściekłością wystąpił przeciw
Auderskiej Koźniewski, zjeżdżając ją za głupkowaty referat i całe
zbiorowisko, że nie mówi o ważnych rzeczach, ani o tym co się "po
grudniu" zmieniło, ani o tym, co się nie zmieniło, i tak się ze złości
zapienił, że przemówienia nie skończył, a tylko machnąwszy ręką i
powiedziawszy "e, szkoda gadać"!? zlazł z trybuny.
Przy pustej prawie sali odbyło się głosowanie nad absolutorium dla
ustępującego zarządu. 28 osób wstrzymało się od głosu, a to dużo i można
by to jak Antoni poczytywać za sukces, gdyby, było wynikiem istotnie
rzeczowej otwartej krytyki zarządu, a nie tylko psotą. Takie to są radości i
gorycze przedmiotu, który chce swój status zmienić, i stać się choć na
chwilę podmiotem.Pijany, plujący Gaworski ukłonił się i podał mi łapę w
tłumie, której umknąć mu nie umiałem. Na co on zrobił do mnie
łobuzerskie oko. Świadkowie tej sceny (Jarek) twierdzili, że czerwony
byłem jak piwonia z jakiegoś okropnego wstydu.
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Dziś rano dzwonili Antoni, Mieczysław i Wiktor. Antoni uskarżał się,
że go do głosu nie dopuszczam, gdy chciał uzasadnić wniosek Herberta.
Biedny! Nie słyszał po prostu, że Słonimski widząc jego rękę podniesioną
prosił go do mikrofonu, ani mnie nie słyszał gdy do niego wołałem: "Idź,
proszą cię! "Popatrzył na mnie bezradnym głosem i z krzeseł tylko
wykrzyknął: popieram ten wniosek jako demokratyczny!". Poczem źle się
poczuł i poszedł do domu chyba jeszcze przed głosowaniem. Dziś mi
powiada: chciałem przemówić ... wyjaśnić ... powiedzieć o sugestii tej listy,
ale mnie nie dopuścili. I mówi, że chciał nawet prosić Wiktora, aby go
zgłosił do zarządu i tak poratować upadającą sprawę. I cóż by z tego
wyniknęło? Może sukces prestiżowy, lecz nie w samym zarządzie, gdzie
trzeba przez trzy lata siedzieć, uważać i handryczyć się o głupstwa.
Wracaliśmy nocą Zbyszek, Hania i ja, samochodem Hani. Zbyszek
zabierając się do wysiadania na Marszałkowskiej pod dom Arturów na
rogu Ludowej, powiedział żałościwie: - Byleśmy tylko do siebie nie mieli
pretensji ... "
Nb. Bartelski zwracał się do Hani i do Jarka, Aby zechcieli
1976

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

kandydować, którzy odmówili pochwaleni przez Zbyszka uważającego, iż
tylko z sali wolno przyjmować mandaty. A Zieliński nie odmówił i proszę:
jest w zarządzie, jako jedyna bodaj "przyzwoitka".
13/4.
Wczoraj premiera "Procesu" w Teatrze Narodowym, potem kolacja u
Hanuszkiewiczów. Kazia z Ewą nie lubią się coraz bardziej. Rozmowa
była zresztą raczej niemiła i przykra, bo nam nie podobał się "Proces", a
nie udało nam się krytyki odnieść wyłącznie do aktorstwa. Wyszła przy
tym mianowicie na jaw różnica w pojmowaniu Kafki. Hanuszkiewicz za
namową Jarka zrozumiał "Proces" jako historię Ewrymena, co mnie
wydaje się nonsensem. Istota "Procesu" polega na tym, że go Józef K. sam
przeprowadza, że nie walczy przeciw sądowi, lecz o sąd! o jego pozycję!
14/4.
1977
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Notatka do felietonu.
Czy uczucia są dziedziczne?
Przepadają z Nietzschego ... "Uczucia nie są niczem ostatecznem,
pierwotnem, za uczuciami kryją się sądy i oceny, odziedziczone w formie
uczuć (sympatyj i antysympatyj). Natchnienie płynące z uczucia jest
wnukiem jakiegoś sądu - i to często fałszywego sądu! - w każdym razie nie
własnego! Ufać swemu uczuciu - znaczy to, być posłuszniejszym swemu
antenatowi i swej babce oraz ich praojcom, niż bogom, którzy są w nas
samych: swemu rozumowi i swemu doświadczeniu". (" [...] -myśli o
przesądach moralnych. Przełożył Stanisław Wyrzykowski).
Czy uczucia są dziedziczne?
Jung.
"Uczucie jest w pewnym sensie sądem; sąd ten różni się jednak od sądu
intelektualnego o tyle, że nie ma na celu ustalać stosunku pojęciowego,
lecz dokonać subjektywnego aktu akceptacji lub odmowy. Ocena przez
uczucie rozwija się na całą treść świadomości.
Ale pozatem - powiada Jung - uczucie zdefiniować się nie da; jako
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funkcja nie-intelektualna nie może być określona metodą intelektualną.
Czy uczucie jest dziedziczne? Znaczy, że może ono być potomkiem np.
zabobonu, przesądu, jakiejś starej zasady. Dlaczego nie lubimy np. rudych
ludzi? Dlatego, że kiedyś miano ich za napiętnowanych przez diabła?
Dlaczego mamy uprzedzenia rasowe i narodowe? Z powodu dawnych
krzywd i konfliktów, które dla nas dziś już nie mają żadnego znaczenia? A
przecież te uczucia - to znaczy niezdefiniowane, silne odruchy angażujące
całą naszą osobowość stanowią większość naszego życia, wypełniają naszą
substancję w - czy ja wiem - 2/3, 4/5, 5/6. Bylibyśmy aż tak zależni od
dawnych rzeczy, nie mając w dodatku możliwości wyboru wśród nich,
możności selekcji i oceny?
Czego dokonujemy pod wpływem uczuć? Wszystkich zasadniczych
wyborów! Nasze miłości, nasze zaangażowania, nasze ideologie, partie,
przekonania, nasze upodobania, nasze ubranie, meble ... Kto nas więc żeni?
Kto nas ubiera i kto urządza nam mieszkania? Kto sprawia, że dobieramy
sobie zieleń, a precz usuwamy błękity? Antypatia babki? Skłonność
dziadka? Im silniejsze były to indywidualności, im mocniejsze było ich
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życie uczuciowe, tym bardziej my jesteśmy określeni zdecydowani. Tym
bardziej i energiczniej dokonują się owe nasze opcje - i na odwrót: ich
limfatyczny charakter, ich nijakie życie mści się na nas, i gdy sobie z
rozpaczy wyrobimy [...] , a czy ja wiem jakie są właściwie moje
upodobania, a czy ja wiem co ja właściwie kocham - ich to zasługa.
Stąd też poczucie odpowiedzialności wobec naszej potomności.
Wszystkie nasze absencje, abstynencje i indyferencja, nasze lenistwo
uczuciowe odbija się w ich życiu brakiem decyzji, jałowością, nijakością,
brakiem charakteru.
Ile stąd wynika wniosków dla literatury, która jest przecież fabryką
uczuć! Protezownią duszy - W niej pokolenie niedostatecznie uczuciowo
ukształcone znajdzie rekompensatę, zapas, surogat ... sztuczne dziedzictwo,
literatura przypomina uczuciowe sieroty, tj. tych, których prawi rodzice nie
potrafili sami uczuć przekazać.
*
1980

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Przez cały dzień pisałem felieton, i byle jak go napisałem z brulionu,
który wyżej - ale przerobionego raz jeszcze. Na obiad autobusem z
Tadeuszem Zabłudowskim, którego spotkałem w alejach. Opowiadał mi, że
było zebranie partyjne w Związku, albo w KC, na którym atakowano ostro
teatr Filipskiego. Kwiatek oświadczył na to, że w istocie niektóre programy
są "kontrowersyjne" co dopiero wznieciło burzę. Koźniewski podobno
szczególnie ostro zaatakował. Załuski bronił delikatnie. Przyznał, że
wykorzystano tam jego teksty, ale nie "wyciszono" tego, co on prosił
wyciszyć. Teatr nadal w Krakowie występuje, a w Szczecinie, na festiwalu
teatrów jednego aktora, dostał "nagrodę publiczności".
Wydaje się, że znów jest w ruchu stary mechanizm prowokacji. W
jakiejś wsi podwarszawskiej, w garwolińskim powiecie, milicja wdarła się
do kaplicy i rozrzuciła komunikanty. Był w tej sprawie list biskupa
sufragana warszawskiego czytamy z ambon. Albo to jest obliczone na
storpedowanie ratyfikacji traktatów z NRF, albo rozmów z Watykanem,
albo wywołanie wewnętrznych napięć i konfliktów wedle starych
przepisów. Ciekawym, czy są to pomysły wywarzone w krajowej, czy w
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moskiewskiej kuchni.
Popołudnie na niczym, wieczór na czytaniu Kitowicza.
15/4.
Recenzja Grodzickiego w Życiu Warszawy. Powiada, że moje
streszczenie Procesu w programie jest jasne, natomiast przedstawienie jest
niejasne. Komiks - powiada, i pomyłka w obsadzeniu roli głównej.
17/4.
Wczorajsza niedziela - nic. Rano jazda do Wilgi. Tam deszcz.
Wykopywaliśmy uschnięte świerki - niewiadomo czy z przyczyny kreta,
który im podgryzł korzonki, czy źle były wkopane. W drodze powrotnej
widzieliśmy Fiata wywróconego na dach. Przez rozbite okna wypełzała
jakaś ogłupiała rodzina z chichoczącą głupowato mamą, która prowadziła
samochód, wjechała na miękkie pobocze szosy.
1982
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A w gazecie przeczytałem takie zdarzenie: Karetka pogotowia wioząca
ranną w jakimś wypadku osobę zderzyła się z warszawą. Ranni zostali
kierowca i pielęgniarka, a ranna pasażerka wypadła na bruk. Zaopiekował
się nią przejeżdżający kierowca, który o kilka skrzyżowań dalej zderzył się
znów z innym samochodem. I w końcu zmarła nieszczęsna osoba, której aż
trzech katastrof trzeba było do śmierci.
Oglądałem rzecz w telewizji. To bardzo ciekawe, znacznie ciekawsze
od teatru, - skąd to uczucie pustki potem? Skąd ta okropna czczość? Warte
zanalizowania. Masa uczuć ułożonych w nic! Czczość naszej epoki:
nadmiar wielkich spektakli, brak wielkiej sztuki. Czy coś takiego było w
Rzymie?
18/IV.
Pod prawą pachą zrobił mi się maleńki figielek, który mi odmienił
nieco barwy życia. Odkąd go zmacałem, czuję go nieustannie, napina mi
skórę, swędzi, żyje sobie na mój rachunek rzeczowy. Wczoraj wydawało
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mi się nawet, że mnie boli gruczoł limfatyczny. Dzisiej kąpiąc się rano,
poczułem nagle, że mnie kąpią, a moja miła łazienka wydała mi się jednym
z tych tajemniczych, skąpo oświetlonych, malowanych olejną farbą,
matowymi szybami szklonych, pachnących karbolem pomieszczeń
ukrytych zazwyczaj w podziemiach szpitali lub w osobnych budynkach,
gdzie wybrakowany, ospały, źle płatny personel wykonuje czynności
nikomu ani za życia ani potem nie znane.
A kiedy próbuję wydrwić te obrazki; które mi na myśl przychodzą,
przychodzi mi z kolei do głowy, że drwił będę z nich do samego końca, i
do samego końca, nawet gdy staną się rzeczywistością, będę je uważał za
wytwór chorej wyobraźni. Na to po prostu nie ma żadnego, ani moralnego,
ani filozoficznego, ani estetycznego sposobu.
Wczoraj była Basia M., w sukni do ziemi i w jakichś piórach.
Nieprawdziwa od stóp do głowy. Myśl, że jest może na usługach MSW i że
stąd jej zapał towarzyski do odwiedzania wszystkich jako tako politycznie
podejrzanych osób oraz jej aktywność ideologiczna wyrażająca się w
prowadzeniu "zasadniczych" rozmów, myśl taka - choć słabo uzasadniona i
1984
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nikczemna jak każde podejrzenie - wydaje się dla niej prawie
komplementem (przynajmniej coś o niej można powiedzieć) i dużą ulgę
sprawia. Bez niej, obawiać by się należało, że kiedy wstanie z fotela
pozostawi o sobie trochę ukruszonego gipsu, który się z jej "junktur"
posypie przy nieostrożnym ruchu.
Umysłowo wczoraj nic nie skorzystałem.
Pod pomnikiem Nike na pl. Teatralnym widziałem pozującą do
fotografii grupę radzieckich oficerów w nowych galowych mundurach.
Koloru ciemno zielonego z odcieniem turkusu, wąskie w spodniach, wcięte
w pasie, otwarte pod szyją i uzupełnione koszulą białą, i krawatem
ozdobione srebrnymi i złotymi (zależnie od rangi pagonami), spięte
żółtymi pasami, mundury te z dodatkiem orderów zawieszonych w dwóch
lub w trzech rzędach na skos od ramienia do brzucha oraz ukoronowane
czapami kolistymi jak patelnie (na czerwonych otokach błyszczą złote
"palmy", czy "wawrzyny" otaczające czerwone gwiazdy") wyglądały mi z
dala na galowe liberie portierów hotelowych albo szwajcarów z cyrku, a w
każdym razie nasunęły myśl o pierwszym sygnale upadku jakim zawsze
1985
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dla wszystkich imperiów była zewnętrzna wspaniałość armii. Armia
Radziecka wdziała dekadencki kostium - to fakt. Co będzie dalej?
19/4.
W strasznym żyję bałaganie.
Niezałatwiona korespondencja, Konrad Wallenrod w martwym
punkcie, angielski nietknięty. Komisja nietknięta, felieton do T.P. i artykuł
do Twórczości na karku, a mnie godziny przesiewają się między palcami.
Trzeba to wszystko uporządkować.
Powinienem pracować "bez wytchnienia" "dzień i noc, a ja tylko 2-3
godziny coś robię, resztę czasu trawiąc na łażenie, gadanie, drapanie się i
spanie.
Wczoraj rozmowa z Koprowskim. Strasznie głupia. Namawiał mnie do
"Literatury". Powiedziałem mu wszystko co myślę o Putramencie i
Gottesmanie.
1986
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20/4.
Rok minął od przeprowadzki.
Wczoraj była Joasia.
Telefoniczna rozmowa z Adamem. Opowiadał o torturach jakie mu
Zosia zadaje.
Wieczorem w telewizji oboje w opowiadaniu Żuławskiego dali koncert
małżeńskiej, familijnej szmiry. Skłamane uczucia, skłamane szczęście całe
zawarte w domowych rytuałach i zaklęciach.
Listy od K. Brandysa, od Tadka Bobaka.
Spotkanie z wdową po Jasienicy. Ta sama piękna, wysoka blondyna,
która w Krakowie na zjeździe, i która potem wracała ...
Wczoraj rozmowa z tęgawą wdową.
Powiedziała mi, że w ZSRR napisano czy powiedziano o książkach
świadczących o nawrocie polskiego nacjonalizmu. Są to: Jasienicy
"Rzeczpospolita Obojga Narodów", mój "Wieczór listopadowy",
Cywińskiego "Pokolenie niepokornych" i jeszcze czwarta, której nie mogę
1987
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sobie przypomnieć.
22/4.
Wczoraj Kazia wyjechała do Cieszyna.
Popołudniu nad Konradem Wallenrodem i nad felietonem.
Konrad nie może mieć żadnej fabuły. Wszystkie próby okazują się
idiotyczne.
Dziś rano dzwonił Kawalerowicz. To ma być suita obrazów
składających się na historię człowieka, który sobie przeczy.
Dziewczyna w lesie.
Konrad słucha historii Konrada Wallenroda. - Ale to nie byłem ja. Nie.
Pojedynek: rozmowa komturów.
Albanus. Gorliwy mnich - inkwizytor podejrzany o herezję.
*
1988

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Wczoraj późno telefon Hanuszkiewiczów.
*
W redakcji imieniny Jurka Lisowskiego.
Wiadomości: u Wandy Żółkiewskiej i Hena były rewizje w związku ze
sprawą zabójstwa Gerharda. Szukano czeków podróżnych. Co to za
kabała? Była też rewizja u Jurysia. Ten wytoczył proces Machejkowi o
zniesławienie go w reportażach Szafrańskiego (sc. Krasickiego), gdzie
został wymieniony wśród współpracowników syjonistycznej organizacji
Wiesenthala. Przy rewizji skonfiskowano materiały w związku z tym
procesem.
1 nr "Tekstów", pisma, które pod redakcją Błońskiego wydaje IBL,
został zatrzymany z powodu artykułu Burka o J.Z. Jakubowskim.
Pani Beynerowa, wdowa po Jasienicy, powiedziała mi, że Katuszew miał
wymienić książki Jasienicy, moją i Cywińskiego, jako przykłady
1989
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nacjonalizmu. Wiadomość mało prawdopodobna.
*
Wciąż skupić się nie mogę i zagnać do biurka.
Mam 2 problemy: felieton dla Twórczości i scenariusz.
Felieton dla Twórczości:
1) Dwie książki o tym samym, które od siebie oddziela 200 lat.
2) Sprawa wciąż ta sama: dlaczego Polska upadła.
3) Dwie różne perspektywy: Kitowicz widział jak upadała, Jasienica może
zastanawiać się już tylko jak do tego dojść mogło.
4) Jednocześnie dwie formuły pisania: pisarstwo współczesne, współczesna
kronika - współczesne świadectwo Kitowicza; przytomność umysłu,
umiejętność unikania klisz, pozbywania się mitów. Jego obraz
Konfederacji barskiej.
24/4.
1990
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Wczorajsza niedziela, jak to niedziela. Po południu spektakl
Hanuszkiewicza - rozmowa z Toeplitzem i Fillerem. Popisy tępoty i złego
smaku. Ale bardzo go lubię. Widzę go jak na dłoni.
Kazia wróciła wieczorem.
Telefon od Joasi. Justysia w Oborach ponownie zachorowała na anginę.
Joasia zmartwiona, ale ukołysana towarzysko.
Dziś rano odwiozłem samochód do Koeniga, a potem biegałem wkoło
po korytarzach sądowych, aby znaleźć rozprawę rewizyjną "Ruchu" - i nie
znalazłem.
Widziałem za to kilkunastu milicjantów czekających na jakąś rozprawę,
w której byli chyba powołani na świadków, bo bez czapek, roześmiani,
doskonale się bawili. Widząc mnie zbliżającego się krokiem pewnym i
władczym, umilkli i rozstąpili się, biorąc mnie pewnie za Prokuratora
Generalnego.
*
1991
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Do Konrada Wallenroda:
Po scenie z krzyżem, straszna scena gnębienia Witolda przez Litwinów
jako zdrajcy - w czasie przymusowego chrztu np. - a potem uczta, w czasie
której Wallenrod interesuje się fenomenem zdrady ...
Albo: po strasznej scenie z tłumem uczta, w czasie której jakiś chwalca
wychwala cnoty i działalność Witolda.
W ciemnościach pogaństwa lud pogrążony ... przyszedł wyzwolić ...
miecz swój uniósł w górę ... witał go lud spragniony świata bożego ...
garnęli się do jego kolan w tak ...
Konrad słucha z zaciekawieniem patrząc to na śpiewaka, to na Witolda
twarz nieporuszoną.
27/4.
Scena chrztu.
Rzeka.
1992
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Procesja zrzuca szaty, staje nagi nad wodą.
Mnich go chrzci - wyrzekasz się?
Czego się wyrzeka? To scena zdrady.
Tłum więźniów - jedni rozbierają się, drudzy bronią się. Kamraci
zrywają siłą suknie, amulety.
Witold wdziewa białą koszulę, krzyż na piersi - i spokojnym, chłodnym
okiem patrzy na scenę gwałtów nad rzeką.
..., zbliża się do Konrada.
- Bądź pozdrowiony, bracie.
Wyciąga do niego ręce.
Konrad stoi nieporuszony.
Witold.
- Wypełniłem obietnice dane Zakonowi. Wilno zdobyte. Krzyż stanął na
górze Mendoga. Przyjąłem chrzest wraz z całym moim ludem. Czekam,
aby Zakon wypełnił swoje obietnice i ogłosił mnie panem całego księstwa.
Konrad.
- Obiecałeś głowę brata twego.
1993
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Witold.
- Brat mój uszedł.
Konrad.
- Tedy go ścigaj.
*
Dalej:
gdyby już do Malborka nie wracać, ale prowadzić rzecz wyłącznie w
wojnie, w atmosferze "okupacji":
dziewczyna
Helben
fikcyjne rozmowy z Aldoną
pochód - niewidzialny wróg
pożar wozów
głód
Helben
1994
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przeprawa przez rzekę
rozmowa czy zmowa komturów o Konradzie.
zabłąkanie - jakby te same miejsca zdarzeń.
rozmowa z Witoldem.
zdrada Witolda.
Wielki Mistrz nie wie czy idzie naprzód, czy wraca.
W sytuacji beznadziejnej, gdy wojsko zdaje się otoczone - Konrad
wydaje ucztę.
Ucieczka.
28/4.
Czytałem z zachwytem "Pamiętniki" Kitowicza i wciąż myślę o pisaniu
takiej "chronologii" współczesnej.
Ale skąd wezmę anegdotę?
Kitowicz miał do niej wolny dostęp - jako sekretarz biskupa
wykonującego jakiś urząd, a potem jako ksiądz po prostu, a więc członek
1995
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potępionej korporacji mającej dostęp wszędzie. Zapewnia, że pisze o tym
tylko co sam widział lub spisuje relacje innych naocznych świadków.
Przypuszczam, że ja też zostałbym czyimś sekretarzem, i że miałbym
talent równy talentowi Kitowicza. Co bym napisał? Dziś Marchewka został
mianowany na miejsce Ogórka. Ogórek poszedł na miejsce Ciapka. Ciapek
wymienił Wojtulę. Wszyscy są zadowoleni. Bardzo sobie gratulowali,
panie sekretarki posłały dla nich goździki, które choć przywiędłe, przecież
zrobiły radość nominatom. Jeden Wojtula smutny, bo na pysk wyskakuje,
ale go nie żal, bo pijak.
Tu opowiedziałbym parę anegdot o pijackich wyczynach Wojtuli. I to
wszystko! Góra!
Czy sobie kiedy Ogórek z Marchewką skaczą do oczu, czy sobie
przysięgają krwawą zemstę, a potem znów się godzą, by przysięgając
dozgonną przyjaźń czy intrygują między nimi kobiety czy się kręcą na
dworze jakieś awanturnicze romanse, a jeśli się kręcą, to co? Ogórek ma
coś z Ciapkową. Spotykają się w Świdrach Wielkich.
Albo czy są między Ogórkiem a Marchewką starcie zasadnicze,
1996
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dramatyczne, czy wszystko rozłazi się po kościach, w urzędniczym
memleniu.
Dziś Ogórek powiedział, że niecałkiem zgadza się z Ciapkiem, a ten na
to ... i tak się z sobą całowali, aż doszli do przekonania, że mówili o tym
samym, tylko porozumieć się nie mogli.
I tyle.
28/4.
Sen: do mojego domu dostał się złodziej przebrany za kominiarza.
Wpuściłem go, sądząc, że jego przyjście jest dla mnie dobrym znakiem.
Oznajmił mi spokojnie co mam mu dać i usiadł czekając aż dam. Oboje z
Kazią postanowiliśmy nie sprzeciwiać mu się i Kazia zaproponowała mu
śniadanie. Widząc, że panuje nad nami całkowicie usiadł i nawet mile
gawędził. Ja tymczasem, udając, że wybieram rzeczy przeznaczone na
oddanie szukałem sposobu, aby go obezwładnić. I znalazłem gruby sznur.
Postanowiłem zarzucić mu go na szyję, zacisnąć, zagrozić uduszeniem i tak
1997
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go trzymając w pętli umożliwić wezwanie policji, Już, już miałem
wykonać mój plan. Złodziej - kominiarz siedział spokojnie i jadł bułki, ja
stałem za nim ze sznurem w ręce; wtem - poczułem skrupuły. Z tyłu? Na
bezbronnego? kiedy je? A w ogóle - biedny człowiek. Damy mu to i owo, i
pójdzie sobie, i zostanie naszym przyjacielem. Zresztą - czy to kominiarz,
czy to murzyn. Ależ tak - kiedy odwrócił trochę w bok umazaną czarną
twarz, nie miałem wątpliwości, że to murzyn. I choć żona podając mu kawę
patrzyła na mnie wymownie, choć oczy jej krzyczały: a bierz go, a duś go.
ja dawałem jej znaki, że nie, nie trzeba, i że później wyjaśnię jej wszystko.
Z tym się obudziłem.
Barzel w Bundestagu pragnął głosowania nad wnioskiem o votum
nieufności dla rządu Brandta. Dwóch głosów zabrakło do uzyskania
większości. Wydaje mi się, że to bardzo niedobrze. Brandt pod naciskiem
radzieckim z jednej strony, a pod naciskiem prawicy z drugiej, przesunie
się na lewo i w stronę współpracy z ZSRR. Jego margines manewru
zmniejsza się do minimum. Z roli arbitra w europejskich sprawach spadnie
do roli potrójnego petenta: wobec ZSRR, EWG i własnej opozycji.
1998
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Niemcom potrzebny jest rząd większości parlamentarnej.
*
W czasie przepisywania bardzo głupiego, powierzchownego,
pośpiesznie napisanego artykułu dla Twórczości o Kitowiczu i Jasienicy,
sekunda olśnienia: ja - nie ja, ja obłędnie ten sam, który przed 20 laty
smażyłem pierwsze, niezdarne artykuły, ja - niewypełniony,
niezrealizowany, na skraju kompletnej klęski niedojrzały z pełną
świadomością zbliżającej się śmierci. To olśnienie - to krzyk duszy
wołającej o ratunek, który może przyjść tylko ode mnie. Czyli poczułem
jakby to rozdzielenie "soi" od "moi", wąskiego "ja", od "ja" szerokiego.
Pora mojej duszy ogłosić stan wojenny, mobilizację i wszystkie siły
zmobilizować do pracy, od której dalszego przebiegu zależy to jak umrę,
jak będę umierał w ciągu tych lat, które mnie czekają.
30/4.
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- Na początku był Bóg samotny?
- Otaczały go czyste duchy, które jak Bóg są wieczne i bez początku.
- Bóg stworzył wszystko, więc i duszę czystą więc był samotny zanim je
stworzył ...
*
Pacierze zakonników.
Samotna wieża.
Nocny napad Litwinów, ucieczka Witolda.
Wojsko wyrusza jakby w pościg.
Komturowie - świadomi, że idą na zgubę.
Pochód.
Błąkają się. Grupy krzyżackie spalone.
Zasadzka.
Przeprawa.
2000
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Obozowisko w wozach.
Uczta.
Śpiewacy.
Rzeź nocna.
Śmierć Albanusa.
Ucieczka Konrada.
Pogrzeb Wielkiego Mistrza: pusta trumna.
Wieża - śpiew i wyjaśnienie: kim była ta kobieta.
4/5.
W bibliotece.
Czytałem Przedmowy Balzaca do Komedii Ludzkiej.
"Prawo pisarza, to, co go czyni tym czym jest, co - nie lękam się tego
wyrzec - czyni go różnym, może wyższym od męża stanu, jest jakakolwiek
decyzja (*) raczej: zdecydowanie jakiekolwiek) w sprawach ludzkich,
bezwzględna wierność zasadom?".
2001
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Cyt. Bonalda:
"Pisarz musi mieć stanowcze przekonania moralne i polityczne, musi
się uważać za wychowawcę ludzkości; gdyż na to, aby wątpić, ludzie nie
potrzebują nauczycieli".
*
Do odczytu:
1. Podział na rodzaje - klasyczny ze względu na stosunek do
rzeczywistości;
2. Podział na rodzaje współczesny - ze względu na technikę zapisu.
3. Niemożność wyróżnienia gatunków.
4. Gatunki jako wyraz gatunków - stan świadomości literackiej wedle
sytuacji i w gatunkach; brak (u publiczności), nadmiar u twórców.
5. Gatunki jako czynniki dynamiki twórczej (nowego dynamiki twórczej)
nad stabilnymi czynnikami kultury.
6. Stosunek twórca - odbiorca jako wyraz stanu kultury. Bierna
2002
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publiczność.
7. Publiczność jako czynnik kształtujący pisarza - poprzez upodobanie
groteskowe.
8. Literatura literatów - nie literatura publiczności. Spóźniona sceneria,
ruchów awangardowych, "La suite des romantismus".
9. Nowes - już nie generacja - a formacje czytelników: rola felietonu oraz
literatury popularyzacyjnej: historia.
10. Równoległość dekompozycji literatury i filozofii. Literatura weszła
w funkcje filozofii czystej.
w funkcje etyki.
w funkcje psychologii indywidualnej.
5/5.
Wczoraj wieczór w Klubie Księgarza. Mówiłem zawile i głośno.
Zmęczyłem się ogromnie. Potem głupie pytania - żeby coś powiedzieć.
Oczywiście, pytania o wolność twórczą. Był Andrzej Szczypiorski. Też
2003
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mówił. Że literatura się zmienia razem ze zmianami w technice np. druku.
Och, zapewne. Wszystko za mało konkretne i niedobrane pod kątem
zainteresowania słuchacza. Za mało wiem, aby przemawiać do ludzi.
Wczoraj też - w bibliotece Uniw. przeglądałem bibliografię. Jakże ja
mało zrobiłem! Jak niekonkretny jest mój dorobek!
W Literaturze artykuł Kazimierza Wyki o listopadowym wieczorze.
Ani jednej myśli!
Spotkałem Putramenta. Powłóczy nogą i połowę twarzy ma
nieruchomą. Spytałem jak się czuje. Odpowiedział: muszę się dobrze czuć,
i odwróciwszy się do Kazi, dodał: nie czas na chorowanie ... przychodzą
młodzi i jak dzikie plemiona trzęsą polanami, żeby orzechy pospadały ...
Zawsze ofiara.
Warto by o nim - i nie tylko o nim napisać bajeczkę - np. o płaczliwym
mocarzu.
Na przykład tak:
Znów byłem ostatnio w podróży. Przywędrowałem do kraju, którego
dziwne początki uderzyły mnie od granicy. Wszędzie objawy niezwykłego
2004
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niedbalstwa. Walące się płoty, wydeptane pola, zarosłe chwastem ogrody,
opuszczone cegielnie, ludzie jakby niezdrowi, ubogo odziani i jakby
zanudzeni i szepczą po kątach.
Zbliżam się tedy do jednej takiej gromadki i powiadam:
- Cóż? Niedobrze jakoś? Trzeba coś zrobić.
Pokiwali głowami i każdy patrzy, żeby zemknąć.
- Zaczekajcie. Warto może naradzić się, napisać memoriał, wybrać
delegację, pójść do tego waszego burmistrza, i powiedzieć: napraw płoty,
pokryj domy i zrób coś u diabła, bo jak to wygląda.
Przestraszyli się. Nic nie można. Dlaczego nie można? Boicie się go?
Zje was? Do więzienia wsadzi?
- Nie, ale nie ma co mówić, bo on i tak wie.
- Jak wie, to czemu nie poprawia.
- Bo ma trudną sytuację.
Pokazali palcami w górę.
- Ktoś mu zakazał?
- Nie, właściwie nie zakazał, ale ...
2005
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Przedziwny Kraj - nikt nic wyraźnie nie powie. Nikt zdania nie
skończy.
- Wojewoda - wyszeptali.
- Tyran? Kacyk? Nie pozwala nic zmieniać?
- Nie - znów się powstrzymali - ale też ma trudną sytuację.
I palcami pokazali w górę.
- Minister.
- Też mu trudno.
- Z powodu Ministra Ministrów?
Zawahali się.
- Nie tylko.
I tak doszliśmy do szczytów. Od walącego się płotu i rozgrzebanej
gnojówki, od zardzewiałych łopat i połamanych mioteł, których nikomu nie
chciało się wziąć do ręki. Paraliż jakiś Kraj ogarnął, i ani razu nie mogłem
zrozumieć jego przyczyny. Starałem się znaleźć objawy terroru.
Spotykałem, owszem, policjantów, ale wygląd mieli nieszczęśliwy. Snuli
się tu i tam leniwie, narzekali na niskie płace i wyraz twarzy mieli raczej
2006
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żebraczy. Więzienia, owszem, ale wyglądały nawet schludnie w
porównaniu z resztą Kraju, a więźniowie ziewający w oknach zdrowi i
odżywieni. Zauważyłem, że opuszczając więzienie strażnicy przepraszali i
pytali czy nie mają żalu. Widziałem kata ścinającego głowę złoczyńcy,
który przy tym płakał.
Widząc tak dziwne, i jak sądziłem okropne, zgubne postępowanie
postanowiłem wedle zwyczaju, który praktykuję w podróżach, wygłosić
przemówienie, aby publicznie powiedzieć mieszkańcom co myślę o ich
kraju. Wyszedłem tedy na beczkę, ludność, sądząc, że będą sztuki
pokazywał zbiegła się tłumnie i zacząłem.
Póki wychwalałem ich krajobraz, zwyczaje i stroje ludowe, wyroby z
gliny i słomy, urodę kobiet, słuchali wdzięcznie. Ale gdy tylko
przeszedłem do słów krytyki, poczęli wołać - cśśś, i pokazywali mi rękami,
żebym się zamknął. Gdy dalej mówiłem rozbiegli się po prostu, choć nic
nie wskazywało na żadne niebezpieczeństwo. Policjanci patrzyli smutno,
żałośnie i mieli takie miny, jakby właśnie chcieli posłuchać.
Zupełnie nie wiedziałem co dalej zrobić, gdy wtem jakiś człowiek 2007
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gaduła widać, informator ochotnik - jaki zawsze się znajdzie w najbardziej
nawet tajemniczym kraju - zbliżył się do mnie i obiecał wszystko wyjaśnić.
- Tajemnica - powiedział - jest tam.
I wskazał na Zamek majaczący nad domami miasta jak senne widzenie.
- Aż na Zamku? - spytałem zdumiony.
- Tak - potwierdził i zwiesił głos.
- Nie pozwala?
- Niezupełnie ...
- Gniewa się?
- Gorzej.
- Jak to?
- Płacze.
- Płacze?
- Zalewa się łzami i szlocha - o, tak - tu zatrząsł się i zawył przewracając
oczami.
- O co mu chodzi?
- A, że się go zdradza i nie kocha. Nieraz, bywa, przychodzi do niego ten i
2008
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ów minister, nowy zwłaszcza, bo starzy czasem umierają, i powiada, że
warto by może płot postawić, a tu zaraz: nowy płot? Stary niedobry? Stary
król też niedobry? Nowego wam się zachciewa? I płacze, a jest to widok
podobno tak okropny, że ministrowie uciekają. Buntują potem wojewodów,
wojewodowie burmistrzów, burmistrzowie policjantów, ci leją ludzi, i
wszyscy w ryk.
- Niepodobieństwo! Niewiarygodne - szeptał - potrząsając głową widzowie zdumieni - i myślałem już co by tu zrobić, gdy nagle powietrzem
wstrząsnął dziwny jakiś odgłos - podobny temu jaki wydają czasem rury
wodociągowe w źle zbudowanych domach. Dreszcz mnie przeszedł otrząsnąłem się jak pies, który po kąpieli strząsa z siebie wodę.
- Znowu ryczy - szepnął z nienawiścią mój rozmówca i zatkał sobie uszy.
Chodźmy się napić, bo zwariuję.
9/5.
W skrócie:
2009
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W niedzielę podpisywałem - miło, ale bez sukcesów. Siedziałem obok
Bartelskiego, który jak zwykle "tłumaczył się" ze swojej działalności
ZBOWiD-owskiej. "Ja jestem bardziej opozycyjny niż wy ... "
Przyszedł Putrament, wciąż jakby na wpół przytomny. Potem Antoni
Słonimski, bladziutki z czerwonymi plamami na policzkach. Irena w
białych spodniach rozepchanych z przodu i z tyłu. W PIW-ie Białoszewski
robiący wrażenie kompletnie pijanego. Narkotyzuje się podobno na potęgę.
Wieczorem u Zimmerera. Upiłem się niespodziewanie, sam nie wiem
kiedy i czym. Jak zwykle z A. Kłosińskim.
W poniedziałek leżałem do południa. Przed wyjściem z domu
uderzyłem głową w otwarte drzwi szafy. Pamiętam, ze wydałem z siebie
wtedy cienki, histeryczny krzyk, który mnie przeraził. Dlaczego był to
krzyk babski? Wydaje mi się, że między uderzeniem a krzykiem miałem
ćwierć sekundy czasu na zastanowienie się nad rodzajem reakcji i że ten
krzyk babski, przenikliwy wybrałem dlatego tylko, że byłem sam w domu
i, że w tym krzyku zawarłem jeszcze jakieś inne moje krzywdy. Wydaje mi
się nawet, że mi ten krzyk sprawił dużą przyjemność. Potem przeciągnąłem
2010
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ręką po włosach - i wypaprałem ją we krwi. To mi też sprawiło
przyjemność. Teraz znów wydaje mi się, że jestem ogłuszony, ale wcale
nie jestem pewien czy tak jest naprawdę.
9/5.
Czego nie wiem:
1. Kto jestem?
2. Po co żyję?
3. Co mam robić?
4. Co stanie się ze mną kiedy umrę?
5. Jakie znaczenie realne mają wypowiadane przeze mnie lub tylko
pomyślane słowa?
6. Co mnie interesuje?
7. Czy potrafiłbym być w jakiejkolwiek sytuacji prawdziwie szczęśliwy?
8. Czy umiałbym zaryzykować życiem?
9. W jakiej sprawie?
2011
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10. Gdzie są przedmioty mojej miłości, tj. wyższe nad życie?
11. Czy cenię siebie bardziej niż wszystkich innych?
12. Co o mnie sądzą inni?
13. Jak wyglądam?
14. Jacy byli ludzie, którzy mnie zrodzili?
15. Jaki jest mój syn, którego zrodziłem?
16. Która godzina?
Co wiem napewno?
To jedno: że umrę.
Są dwa zatem wyjścia: zajmować się tylko tym, co wiem napewno,
albo:
zajmować się wszystkim, czego nie wiem, a pozostawić na boku to
jedno co wiem.
Ale jak jest słuszniej, tego też nie wiem, i to bodaj męczy mnie
najbardziej.
*
2012
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W takim stanie rzeczy trzeba zdecydować się na coś.
Odpowiedzieć kolejno:
ad 1) dowiedzieć się jacy ludzie bywają, aby zrozumieć jakie są w ogóle
możliwości określenia mnie samego,
ad 2) dowiedzieć się jakie są cele możliwe.
Pierwsze to studium psychologii, charakterów, literatury; drugie to
studium filozofii.
ad 3) ustalić co w ogóle mógłbym robić wedle tego co robiłem dotąd;
kontynuować to tylko, co mi dotąd szło najlepiej, resztę odrzucić, bo już za
późno na eksperymenty;
ad 4) ponieważ odpowiedź na to nie jest możliwa, przyjąć rozwiązanie
optymalne, tj. takie, które mnie zadowala najbardziej i daje mi najwięcej
energii życiowej;
ad 5) odpowiada na to literatura, tj. aktualny porządek słowny;
ad 6) zapewne to, co sprawia najwięcej zadowolenia; łatwo sprawdzić. Jeśli
nic - to nic.
2013
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ad 7) to jest pytanie lenia i lekarza. Szczęście jest stanem zadowolenia z
siebie. Osiąga się je przez pracę i ryzyko.
ad 8) Jednym z celów życia jest wypracowanie sobie i zdobycie czegoś co
warto byłoby ostatecznego ryzyka. Kto tego nie ma, po prostu nic w życiu
nie zrobił.
ad 9) Ludność ma wiele takich spraw. Należy się poradzić jego w tej
sprawie. Kontakt z ludnością utrzymuje się przez obcowanie z jej trwałym
dziełami i z jej doświadczeniem. W tym celu m.in. należy czytać książki,
podróżować, słuchać muzyki, oglądać obrazy. Jest to swoisty obowiązek.
ad 10) Właściwie - jakie? Należy na to pytanie odpowiedzieć, to znaczy
wybrać swoją osobowość z szeregu możliwych do wyboru.
ad 11) Należy czemprędzej nauczyć się tej sztuki.
ad 12) To innym trzeba zostawić? Nie, należy im narzucać mniemania o
sobie samym. Są w tej mierze niepewni bardziej niż ja sam. A jednak ja
mam na ten temat najwięcej do powiedzenia.
ad 13) Z braków i wad zdaję sobie sprawę. Z zalet - mniej, Notes - ukryć
braki.
2014
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ad 14) Ich wspominanie jest rzeczą pouczającą.
ad 15) Zmienić go, aby był taki jaki chcę. Jeżeli się nie da, to znaczy, że
jest silniejszy. To też dobrze.
ad 16) Często regulować zegarek. Tolerowanie fikcji jest oznaką
niezdyscyplinowania.
17) zajmować się tym, czego nie wiem, nie zapominając ani na chwilę o
tym, co wiem.
Zresztą: nic mi z tego, że wiem iż muszę, skoro nie wiem jak muszę. A
śmierć moja będzie taka jakie było moje życie - śmierć jest nieustanna,
umieram co chwilę, bez ustanku, żyjąc. Żyć tak jakbym chciał umierać.
Mój brak zdecydowania w wyborze zajęć polegał na tym, iż wciąż nie
wiedziałem po co mam robić to i owo.
Robić to wszystko w celu ostatecznym.
Żyć in articulo mortis.
Wobec najcięższego zagrożenia, pamiętając, że co do dalszego ciągu
przyjmuję jedyną hipotezę, jaka mnie uszczęśliwia: że będę nieśmiertelny i
że wszystko co czynię i co myślę jest moim projektem mojej własnej
2015
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nieśmiertelności. Jeśli co żyć będzie - to moja świadomość. Życie to zasiew
nieśmiertelności.
*
Jak zawsze w takich wypadkach zaczynam od Pascala.
"Je ne preuds point cela par systéme, mais per la maniére drut le coeur
humain est fait".
"Nie ujmuję tego bynajmniej poprzez system, ale poprzez sposób w
jaki stworzone jest serce ludzkie".
T. zn. rozumować wedle pragnień i cierpień serca, nie przeciw nim.
Jeśli pragnę nieśmiertelności, przyjąć ją za punkt wyjścia, tym bardziej, że
nic jej stanowczo nie zaprzecza.
Serce ludzkie nie jest szaleńcem i nie pragnęłoby czegoś, o czym
wiedziałoby już napewno, że nie istnieje.
Nieśmiertelność: ostateczna loteria. Można ją wygnać jedną sekundą
ostatecznego zamyślenia i przywiązana do jednej sekundy. Tak jak w
2016
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loterii: wpaść na szczęśliwą liczbę i tylko trzymać się jej wytrwale.
11/5.
Wczoraj wieczór u Wańkowicza - o, horror! o, horror!
*
I znowu nie wiem co pisać dla T.P. Znowu nie wiem. Jakieś
aktualności, plotki, niepokoje ...
Nie wiem, nie mam pojęcia.
9.6.
13/5 do 8. 6., tj. do wczoraj prawa ręka w gipsie. Pierwsze dopiero
stawiam litery.
2017
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*
Nic nie będzie chyba z tego mojego pomysłu samochodowego - zresztą
w Dialogu przeczytałem scenariusz Skolimowskiego z podobnym trochę
motywem katastrofy i mistyfikacji. Przeszkadza mi ten samochód i ten
literat ...
Szukać innego pomysłu.
Ale gdzie?
11/6.
3/4 godziny patologii typu NEON.
Temat do felietonu: wspaniałomyślność.
13/6.
Dyskusja w IBL.
2018
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Jedliński.
Temat historyczny o Nostalgiczność świadomości narodowej.
Nietoryzm.
Współczesność zdeformowana przez historię ... historia przez literaturę
... (cyt. z Zamiejskiego dziennika)
Zmuszamy rzeczywistości do podwójnej roli.
Zbuntowany sejm.
Lubecki - reakcjonista i kat.?
Szansa KP.
Gdzie są polscy bohaterowie romantyczni? ...
Wojna narodów zaczęła się wcześniej - w Polsce.
Nie było emigracji w czasach KP?
Listopad nie stanowił takiego [...] . Skutki były [...] .
Omyłki rzeczowe ... sądy pochopne ...
Brak prac późniejszych ...
Suplement dot. Grenadiera - Króla.
2019
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*
Zimaud.
Prawa gatunku - esej historyczny jest z natury niesprawiedliwy.
Polskie książki zbójeckie: Wiersz do Matki Polki.
Przeciwstawić się gloryfikacji: Stanisława Augusta, Księstwa
Warszawskiego, Królestwa Polskiego.
Traugutt.
Sprawa Napoleona. Punkt widzenia napoleońskiej dyplomacji - i punkt
widzenia narodowej dydaktyki.
Narodowa dydaktyka - oczywiście - w gruncie rzeczy miałem
wrażenie, że coś udaję.
Marcin Król.
Sprawidliwe - niesprawiedliwe.
Odrzucić przekonanie, że publicystyka powinna się różnić
niesprawiedliwością od narodowej historii.
Trzeba trzymać się prawdy.
2020
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Z tej prostej przyczyny [...] .
Lipski.
Połówka - całość.
Łepkowski.
[...] narodowa. - teza.
Kto robił spiski?
Efekty ruchów.
14.6.
Wiadomość o Stony Brook.
Pomysł: powieść o człowieku rozpoczynająca się w chwili otrzymania
o nim wiadomości, że nie wróci.
*
Wieczór Zawieyskiego w ZLP. Holoubek i Barszczewska - stare
2021
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zgrywusy zachwycone swą prononcjacją. Bartelski - zawodowy łapiduch.
Ma już pogrzebową tonację w głosie. Traugutt wita się jak w mękach, bo
widać, że tej twórczości okropnie nie lubił. Teksty brzmiały prosto, ale, ale
nie wszystko w tym człowieku było nieudane. Żył po prostu ponad stan
umysłowy.
15.6.
Pamięć i śmierć.
Postanowiłem napisać kronikę - powieść, kronikę na wpół prawdziwą,
na wpół fantastyczną czasów, w których żyłem. Z ludzi, których znałem,
stworzyć towarzystwo wspaniałe; niech by mi go zazdrościli potomni,
mówiąc: ten miał szczęście, wśród takich pięknych żył ludzi! Wśród tak
ciekawych! Nie dowiedzą się nigdy, że zdychałem z nudów.
To postanawiam dzisiaj, w ciemny burzowy, pluszczący deszczem
poranek. Pachną przekwitające jaśminy ostatkiem woni i spazmatycznie
krzyczą wróble bite deszczem.
2022
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Wczoraj mi Brandys opowiadał o książce Peintara o Prouście.
Przeczytać Prousta - jeszcze przed wyjazdem!
16.6.
--19.6.
Poniedziałek. Wczoraj był Wajda w sprawie Dziadów i Kordiana.
Trochę to już śmieszne. Całą literaturę narodową przełożyć na ruchome
obrazki?
Nie powinienem, w każdym razie do Dziadów nie powinienem ręki
przykładać. Ew. Kordian - skoro sam to już przed laty wymyśliłem.
Wieczorem z Brandysami w kinie.
Ktoś - Joasia i sprawa Artura. Białostocki go broni i słusznie.
Przyszła mi do głowy taka alegoria: płyniemy łodzią nurtem rzeki,
2023
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który choć spokojny, raz za razem trafia na próg, na którym ktoś się
przewraca. Toteż wszyscy trzymają się za ręce, jak się da, z dala od burty.
Raz upadli hrabiowie. Niektórzy za burtę, inni zostali w środku. Potem
upadli chłopi, średniorolni. Podnieśli się. Potem inteligencja. Potem księża.
Upadali też Socjaliści, przedwojenni Komuniści, rzemieślnicy, formaliści,
rewizjoniści, Kosmopolici, nacjonaliści, nie było już prawie nikogo kto by
choć raz nie upadł. Wreszcie upadł Artur. Wstał. Rozejżał się i powiedział:
to świńska i niepewna łódź. I opuścił ją, szukając innej. Wszyscy poczuli
się obrażeni.
Julia napisała do Brandysów list o honorze. Rzekomo mi honor nie
pozwala wracać tam, gdzie się zostało obrażonym.
*
Dzień - jak przeszedł?
10-14: 30 nad rękopisem noweli filmowej. Rezultat: 1/2 strony
bazgraniny. Doprowadziłem to do jakiego takiego porządku wieczorem.
2024
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Powstał słaby rozdział opowiadający (po raz setny) wyjazd z miasta - tym
razem już Xaverego, intelektualisty, który zdecydował się popełnić
samobójstwo, ale chłopca, Marka, który kocha starszą od siebie kobietę,
mężatkę i szantażuje ją kradzieżą samochodu.
Jedzie aby ją ściągnąć na miejsce ich dawnych, wiarołomnych spotkań.
Co go spotka po drodze? Zbrodnia? Zdrada? Nowa miłość? Jego wyjazd
jest wielkim wyzwaniem losu; Marek założył się z losem. Jadąc, powinien
sobie powiedzieć - Idę o zakład ... idę o zakład, że ... - ale nie wie co, nie
wie o co?
Obiad z Haliną Wierzyńską, po obiedzie Brandysowie.
Po południu u dr Słowikowej z ręką. Jej miłe słowa o "Listopadowym
wieczorze".
Trochę pisania.
Telewizyjny spektakl Cezara i Kleopatry Show'a z Holoubkiem i
Zawadzką. Jaka jest tajemnica powodzenia Show'a? Dlaczego tyle głupoty
i złego smaku zyskało sobie aż tylko rozgłosu? Kryzys dramaturgii nie
zaczął się wtedy, gdy Ionesco i Becket poczęli z niej drwić, ale wtedy gdy
2025
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największym dramaturgiem naszych czasów został płaski imitator.
Wieczór - i co dalej?
Z wydarzeń, na które nie mam wpływu: Drewnowski przysłał mi
książkę o T. Borowskim z dedykacją, z której wynika, że wciąż czuje się
"obrażony". Szesnaście lat!
*
Czytam St. Simone'a. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie czytałem (!),
dlatego, że mi jest potrzebny do mojej myśli o "Kronice" i dlatego, że mi
się tak podoba. Nie rozumiem dlaczego planowany wyjazd do USA miałby
mi w czymkolwiek przeszkodzić!
29.6.
Powinienem rzeczywiście bez wytchnienia pracować. Mój Boże, czy
potrafię jeszcze? Naprawdę brak mi sił. Po prostu brak mi sił.
2026
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26.VII.72.
Szczęście - zawsze w stosunku do zadań, do celów.
Szczęśliwy, może być tylko człowiek, który sobie cel wyznaczył;
nieszczęśliwym zresztą też. Reszta jest obojętna. Dla szczęścia człowieka,
który sobie cel wyznaczył (który swój cel rozpoznał); Dobre (szczęśliwe)
jest to, co mi umożliwia jego spełnienie, niedobre to co mi zawadza - reszta
jest obojętna. Człowiek cierpiący na brak celu (powołania), a zatem
nieznający siebie, jest zawsze i wszędzie nieszczęśliwy, ponieważ
szczęście wyobraża sobie, jako błogostan, który nie istnieje (którego nie
ma).
*
Wczorajsza notatka.
2027
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Kościół uczynił Boga przedmiotem wiary.
Wiara wypaliła się jako siła duchowa.
Ludzkość szuka nowego Boga (nowej jego postaci), który narzuci się
jej poza wiarą.
Nowa religia musi opierać się na jakiejś innej sile duchowej ... na
jakimś przeświadczeniu silniejszym od wiary i mniej niż wiara
manipulowanym przez nauczycielską intuicję.
Nowa religia formować się będzie na mocy przeświadczeń
negatywnych. Ludzkość będzie musiała poddać się sile rzeczy
niewyjaśnionych, uznać swe ograniczenia, za prawdę nadrzędną uznać to
wszystko co się prawdą nie stało i nie stanie.
*
Przypomnij tę scenę z księgarni Gieszczykiewicza, kiedy wszedłeś
kupić jakąś książkę, kiedy wspinałeś się na drabinę za pozwoleniem bladej
tlenionej sprzedawczyni, i jak cię ta kobieta nagle w opustoszałej księgarni
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zagadnęła: to co pan teraz robi. Jak opadłem nagle z sił, jak poczułem, że
coś pęka we mnie, rozluźnia:
- To pani mnie poznała?
- Nie zapomina się kogoś, z kim się pracowało.
3/VIII.
Marzenia ... Rzeczywiście, moje marzenia są materialne. Marzę o
mieście olbrzymie, wyobrażam sobie Warszawę - megalopolis,
nowoczesną, oświetloną, ruchliwą Warszawę - Tokio, N. York, Warszawę
jaśniejącą, Warszawę przemienioną w jedno z piekieł współczesnej
cywilizacji. Jestem pewien, że nie jestem sam z tymi marzeniami moimi,
ale, że w tej samej chwili inni Polacy śnią o polskich drogach,
przemienionych we "wstęgi autostrad", o polskim krajobrazie
"rozkwitającym" dymami fabryk, o polskich pagórkach powiązanych
tunelami, o piaszczystych wydmach nadmorza przemienionych w
betonowe bulwary. Jestem przekonany, że Polacy choćby nie wiem co im
2029

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

powiedziano o okropnościach współczesnej cywilizacji, i nie wiem jak ich
do niej uprzedzono miłują ją całym swoim utęsknionym sercem, i
niezależnie od tego, że muszą w jej piekło wstąpić - chcą tego, jak chłopak,
którego od myśli o małżeństwie i założeniu domu nie odwiodą wizje
pieluszek, niezapłaconego komornego, braku czasu dla siebie etc. We
wszelkim rozwoju jakaś jest fatalność. Jak organizm ludzki musi przejść
wszystkie fazy rozwojowe w łonie matki, tak cywilizacja musi dojrzeć
zanim się przemieni i przed żadnym z bolesnych stadiów nie można jej
powstrzymać, a po to, żeby to miało jeszcze sens, żeby stało się treścią
życia, musi być jeszcze upragnione. I kiedy w upał chodzę po mieście,
biorąc kąpiel ruchu, tłumu, skwaru i spalin, czuję z radością jak
przekraczam próg zmęczenia - zwykłego, fizycznego zmęczenia, przed
którym myśli się uciec w chłód, w ciszę, samotność - a osiąga radość i
radosne pragnienie, żeby się to szaleństwo pomnożyło jeszcze: żeby te
domy były wyższe, żeby tych samochodów było sto razy więcej, żeby ten
tłum zgęstniał, żeby, to wezbrało, wzniosło się, rozmyło, żeby mnie i nas
wszystkich przypiekło do żywego, żebyśmy mieli poczucie osiągniętej
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pełni i mieli prawo martwić się razem z całym światem, że cywilizacja
nasza oszalała. Więc kopmy bracia, prujmy, wznośmy, idźmy za tą pokusą,
które nam pod powiekami świeci, gdy człapiemy ciemnymi i pustymi
ulicami niedojrzałych naszych piekieł.
9/VIII.
Z K. nie połączył nas ani estetyzm, ani wspólne myślenie, ale
jednakowy stosunek do życia. Poczucie odpowiedzialności.
18/VIII.72.
Wczoraj jazda do Buska. Wypadek pod Buskiem. Jęk rannego
mężczyzny - bek. Radio grało w którymś z samochodów jaki zatrzymał się
w miejscu wypadku i przekrzykiwało śpiewem ten jęk, ten bek. Ranny nie
budził współczucia, ani litości, ale wstręt. Akt miłosierdzia jest dlatego
bohaterski. To nie utrzeć nos zapłakanemu dziecku, ślepą staruszkę
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przeprowadzić przez jezdnię. Dziecko uśmiechnie się przez łzy, staruszka
wymamle swoje dziękczynienia. Nieprzytomny ranny beczy, krwawi,
zlewa się, jest nieposłusznym i niewdzięcznym zwierzęciem, któremu
trzeba dać więcej niż komukolwiek innemu zdolnemu do wdzięczności.
A jeśli jeszcze jest twoją ofiarą.
*
O sentymentalizmie.
Czyż nie jest najniewinniejszą z wad?
Cóż złego w tych łzach wylanych nad kotkiem, pieskiem, motylkiem,
cóż złego we wzruszeniu, które w nas budzi łatwe rozwiązanie konfliktu?
Doprawdy, gdyby po modzie na brutalność i cynizm przyszła moda na
sentymentalizm, czy bardzo by nam to na złe wyszło?
Ale co to jest - sentymentalizm?
Zawsze miał "złą prasę" i nie powiemy nic nowego, mówiąc, że jest
płytki, nieodpowiedzialny etc. Patrz co o tym pisze słownik Leloude'a.
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Zdaje mi się jednak, że ostatnio jego dosier wzbogaciło się okropnie ...
W każdym razie przypisano go duszom miękkim. Ale czy kto
przypuszczał, że może stać się drugą naturą zbrodniarza? Dawniej - czy ja
wiem co znaczy to dawniej - gdy mówiono o kimś: ale bardzo lubi dzieci,
albo: bardzo lubi zwierzęta, albo: ale bardzo kocha swoją matkę staruszkę,
były to okoliczności łagodzące. Adwokaci ze starszej generacji mogliby,
jak sądzę, sporo powiedzieć o tym jak owe dzieci, zwierzęta i matkistaruszki służyły ich klientom. Adwokaci dziś praktykujący mogliby też
powiedzieć czy dziś podobny argument służy ich klientom. Myślę, że nie! i to od procesów zbrodniarzy hitlerowskich, którzy z reguły kochali
zwierzątka, dzieci, matki staruszki.
Co się zmieniło: nasze odczucia (nasza wrażliwość moralna), natura
uczuć (które stają się np. bardziej dwuznaczne, ambiwalentne), czy natura
zbrodni (która stała się mniej zależna od wykonującego ją człowieka) czy
można powiedzieć, że w naszych czasach pojawiła się zbrodnia bez
zbrodniarza?
Co się zmieniło - i to tak dalece, że sentymentalizm już nie jest nawet
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przedmiotem naszego pobłażania, ale jest wprost podejrzany, i to o
najgorsze.
Słownik fil. Leloude'a (zredagowany na początku naszego wieku) nie
definiuje sentymentalizmu negatywnie. Powiada: tylko, że to słowo "często
jest używane w odniesieniu pejoratywnym". Dopiero przypis od redakcji
późniejszej powiada: "Powód, dla którego słowo "sentymentalny" ma
niewyraźny odcień pejoratywny może być taki: "uczuciowość jest zawsze
bardziej lub mniej synonimem bierności. Taka jest w każdym razie
powszechna opinia: człowiek sentymentalny nie panuje nad sobą.
Autor tej notatki (L. Boisse) zupełnie nie bierze pod uwagę tego, że
można być jednocześnie sentymentalnym i okrutnym; nie panować nad
sobą rzeczywiście gdy chodzi o uczucia i panować znakomicie w innej
dziedzinie; być rzeczywiście biernym w zakresie uczuciowym, a - ho, ho
jak czynnym - w zakresie innej działalności.
Wedle dialektycznej teorii typów Junga "Każda funkcja psychiczna
która ujawnia się, jest sfałszowana. Typ ujawnia zawsze tę funkcję, której
jest naprawdę pozbawiony i fabrykuje ją na własny i cudzy użytek. Typ
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manifestujący uczucia, lub ulegający uczuciom, jest w ich poczuciu kaleką;
ma naduczucia, kosztem uczuć rozwiniętą inną funkcją psychiczną
(intuicję, myśl, wrażliwość) lub kombinację tych funkcji, w której uczucie
roli nie odgrywa (np. myśl istnieje, albo intuicja + wrażliwość); uczucie
jest ich ubogim krewnym, pozostaje niedorozwinięte, infantylne,
archaiczne.
19/VIII.
Od dziś za miesiąc odlatuję do Ameryki.
Wchodzimy w przyspieszenie!
Brzydka pogoda - pochmurno, zimno, deszcz chwilami pada.
Rano zadzwonił Kazimierz Brandys, przypominając mi, że dziś są
urodziny Jerzego i że właśnie ja powinienem do niego zadzwonić. Jerzy w
okropnym podobno, pijackim, depresyjnym, samobójczym stanie, sam w
domu z jakąś kolejną kurwą. Zadzwoniłem - Jerzy nie odpowiedział. Albo
nie podniósł słuchawki, albo go w domu nie było. A podobno z domu
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wcale nie wychodzi.
Wszystko to jednak wiadomości od Ireny, która często w taki sposób
kłamie, żeby odgrywać żonę.
Jak trudno lubić ludzi.
Jak trudno być sprawiedliwym.
Jak trudno być tym czym chce się być.
*
Straty: 17-17:25 - 0:25 - budowałem w lesie dom z bierwion.
20/VIII.
Wyobraź sobie "Krzyk człowieka trafionego kulą: O mój Boże, jak
głupio umieram! Jak głupio! "
Wyobraź sobie człowieka ginącego w bójce, - pojedynku ...
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23/VIII.
Deszcze, deszcze ... Czas biegnie. Środa - znów nie mam tematu do
felietonu.
24/VIII.
Czwartek. Być może jest dzisiaj dopiero 23, ale nie chce mi się
sprawdzać.
Nie mam tematu do felietonu.
Potrzeba fabuły.
Kultura fabuły.
Powieściopisarz wymyśla, kiedy wszyscy wymyślają. Powieściopisarz
opowiadał to, co sobie wszyscy opowiadali. Kłótnie małżeńskie, spadkowe
etc. Przygody z podróży, wojenne, legendy rodzinne. Przypowieści
wychowawcze.
Gadanie o kryzysie powieści. Być może jest to kryzys współżycia.
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Kryzys także konwersacyjny. Nie rozmawiamy. Oglądamy telewizję,
idziemy do kina. Głód fabuły zdarzeń zaspokajamy mechanicznie.
Czeszka z Dubrownika. Gdyby miała telewizor nie domagałaby się ode
mnie historii. Ciotka, która spędzała ostatnie ślepe lata swego życia przy
radio. To nie ja jej opowiadałem co się dzieje w świecie, ale ona mnie.
Chodziłem do niej po nowiny. Ode mnie domagała się tylko komentarzy.
Kiedyś nas to w końcu znurzy. Znurzy nas mianowicie sztuczność tych
opowieści - to, że są nie z życia, niewspółczesne. Pamiętam pierwsze moje
zachwycenie literaturą współczesną: ojciec czytający mi jakieś
opowiadania z TP. Tak się zawsze zaczyna ...
1/IX.72.
--5/IX.72.
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Monachium!
Wyjazd się zbliża.
Ja okropnie źle pracuję.
Nie mogę napisać opowiadania, które wymyśliłem 10 lat temu i którego
przez te całe 10 lat nie potrafiłem napisać. Ale nade wszystko: jak
zlikwidować te straszne chwile pustki kiedy jestem całkowicie opanowany
przez infantylne fantazmaty?
Może to początek choroby psychicznej?
Jak temu przeciwdziałać?
6/IX.
Są dwa różne pomysły:
opowiadanie o pisarzu, który chce ponieść odpowiedzialność (zamiast
miłości) i który nie wierzy w fabułę, i drugie opowiadanie o chłopcu, który
nie potrafi popełnić samobójstwa, choć powinien; który zabójstwa czepia
się jak szansy własnego ocalenia. To pierwsze jest "wewnętrzne" i nie
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nadaje się na filmową nowelę; to drugie jest zewnętrzne i nadaje się do
takiego opracowania.
1. Marek porwał samochód z nieokreśloną pogróżką.
2. Jadąc sam nie wie co zrobi.
3. Jedzie coraz niepewniej - czy ma zabić się w drodze, czy tam, w pokoju,
w którym powiedział, że na nią czeka. Kto go uratuje? Milicja?
4. Jest milicja, ale go nie zatrzymuje.
5. Wypadek? Tak, najeżdża na dziewczynę, ale nic jej nie robi. Przyjeżdża
na to M.O. Czy coś się stało? Nie, nic się nie stało. Nic się nie stało i nic
się stać nie może.
6. Ale, owszem, dzieje się, ktoś nagle zastępuje mu drogę.
Brednie.
Inaczej: Normalny człowiek, w średnim wieku, bardzo porządny,
toujous eu reyle, jedzie nocą we mgle i wydaje mu się, że potrąca
człowieka. Robi wszystko co do niego należy, zawiadamia MO etc. Milicja
stwierdza ponad wszelką wątpliwość, że nic się nie stało.
Jegomość może sobie odjechać. Świta już. Ale jest z nim dziewczyna,
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przypadkowy świadek wypadku, mieszkająca w pobliżu, samotna. Jest
piękna, dobra, wybaczająca, czuła, a jednocześnie rozumiejąca skrupuły.
Jegomość nie może się z nią rozstać. Dla niej, po to, żeby z nią być, żeby
oddychać powietrzem wypadku, odpowiedzialności, mężczyzna ...
Brednie. Najlepsze jednak jest to o pisarzu, które zacząłem: wielki
dramaturg podrażniony śmiechem, który wzbudzała jego tragedia, po
awanturze urzędowej w teatrze, wyjeżdża w noc, w mgłę, i pragnie zrobić
coś bardzo poważnego, np. zabić się - tym bardziej, że sztuka mówiła o
samobójstwie jako hypotezie, z którą człowiek nie powinien się nigdy
rozstać.
Naraz wydaje mu się, że kogoś przejechał. Było to pewnie złudzenie,
ale jest dwóch świadków: życzliwy, wybaczający i nieżyczliwy - człowiek,
który nawet domyśla się kogo to mógł pisarz zabić. Pisarz tedy uruchamia
ogromny mechanizm, zwłaszcza, że jest dość pewny, że nic się nie stało, a
taki ruch koło swojej osoby jest mu potrzebny.
Wzywając milicję, pogotowie, zawiadamiając prasę, przyjaciół,
wygłasza olbrzymie mowy o tym, że on nie uchyla się od
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odpowiedzialności i że odpowiedzialność to dzielność etc. Wszystko to w
dodatku jest kabotyńską zgrywą na przekór tym tam w mieście i
popisywaniem się przed tą dziewczyną, która mu wiecznie towarzyszy.
Wspaniała akcja na szosie, którą on sam dyryguje niby reżyser.
Wszystko dzieje się na oczach przybyłej z miasta publiczności - "tych tam"
...
I jakież jest jego zdumienie, gdy z dna rzeki wydobywają zwłoki!
Starzec rzeczywiście został zabity ...
Potworne zamieszanie. Wszyscy odwracają się, ... z pisarza wychodzi
w końcu człowiek, i tylko białej dziewczynie powie prawdę.
A kiedy już jej wszystko powie - milicjanci dopełnią swojej informacji:
stary został zabity łomem i podrzucony ... Zrobił to oczywiście ów drugi
świadek ...
*
A jeszcze inaczej: gdyby biała dziewczyna i czarny człowiek byli parą
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szantażystów?
Cały kłopot ich polegałby na tym, że trafiliby na człowieka, który
akurat chce odpowiadać, któremu to zabójstwo jest potrzebne. Co wtedy
zrobię?
*
Przysięgam sobie dziś, 6 września, nie napisać nigdy wymyślonej,
fikcyjnej fabuły. Wolno mi opisywać tylko zdarzenia prawdziwe,
przerabiać znane już z literatury tematy, albo sny opowiadać. Nigdy więcej
fikcji. Wszystko co dotąd napisałem ze zmyślenia - wyrzucić.
Ale przecież można sobie wyznaczyć jakieś zadanie. Np. opowiadanie
o katastrofie ... o mgle, o nieudałym samobójstwie ...
Nie! Można napisać - ułożyć, przypomnieć na jakiś temat wybrany.
Wtedy fakty układają się wokół myśli - tezy, a nie kleją się jak opiłki do
magnesu.
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*
Dobrze, narazie felieton.
O czym, na miły Bóg?
Oczywiście o olimpiadzie. To znaczy nie o Olimpiadzie, ale o tej
masakrze.
"Pokój olimpijski został zakłócony".
Oczywiście nie, ponieważ wcale nie został zawarty.
Igrzyska olimpijskie to zdarzenie "wydzielone z całego przebiegu
zdarzeń współczesnych, zdarzenie jakby innej natury, jakby w innym
rozgrywające się porządku".
Ale czy to możliwe?
Wypadki ostatnich dni wykazały, że jest to możliwe. Że teren
olimpiady w istocie jest terenem sakralnym. Gwałt został wprawdzie
dokonany, ale to wszystko co się wokół tego rozegrało ...
Pozatem mówią, że po raz pierwszy w historii igrzysk ... Po raz
pierwszy? W 1936 terroryści sto razy gorsi od fedainów nie zakłócili
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spokoju igrzysk, ale byli ich gospodarzami! Organizację następnych
igrzysk powierzono państwu prowadzącemu wojnę - Japonii, a następne w
kolejce czekały Włochy, tryumfujące właśnie nad Abisynią. Dziś wszystko
to byłoby już niemożliwe. Pogwałcone igrzyska w Monachium pozostaną
w historii może jako najpiękniejsze - nigdy solidarność ludzka nie została
mocniej okazana, nigdy żaden rząd nie dołożył tyle starania i nie
zaryzykował tak wiele dla ratowania przebywających na jego terytorium
obcych obywateli.
9/9.
Co do noweli.
Małe szanse abym ją napisał przed wyjazdem.
Temat: kabotyństwo pisarza. Pisarz, który chce ponieść
odpowiedzialność, ale nie pozwalają mu na to ani władze, ani publiczność,
ani obyczaje. Napróżno domaga się tej odpowiedzialności - temat ten nie
ma filmowego, "kinetycznego" interesu.
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Film - sztuka, którą trzeba koniecznie zobaczyć aby ją zrozumieć.
14.9.
Ostatni felieton przed wyjazdem. Zamknięcie cyklu. Ogłaszam
przerwę.
Jadę znowu w świat. Co mnie tam spotka? Jakie zobaczę widoki?
Jakich doznam przygód?
O przygody nie tak znów łatwo w dzisiejszym świecie. Szlaki są
przetarte i zabezpieczone, środki transportu bardzo udoskonalone, łączność
zapewniona, z przyjaciół rozproszonych po świecie, zawsze któryś znajdzie
się po drodze, przywita, ugości i pomoże. Nie, nie, podróż to dziś nic
niebezpiecznego.
Jest inne niebezpieczeństwo; można mianowicie odbyć ją nie
zauważywszy; można jej nie zauważyć. Można ulec zwyczajności ...
pospolitości ... przedmiotom, które wszędzie są takie same, i czasowi, który
robotę swoją jednakowo na całym świecie odprawia, choć go zwykle
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rozmaicie liczą, i łatwo jest ulec jego czarom, jeśli tylko da się uchwycić
jego robaczywemu chrobotaniu.
Prawdziwe niebezpieczeństwo podróży: to, że nic się wraz z nią nie
zmieni; to że zostanę taki sam. Jest to ta myśl głupia, która nas (a zresztą
może tylko mnie) napada, ilekroć zbieramy się pakować walizką. Po co?
Po jaką ... Ta wizja wstrętna: ja na jakimś łóżku, wpatrzony w jakiś róg
sufitu, w rogu może pajęczyna, zegarek na ręce tyka, sny przychodzą i
odchodzą, jak brudni, zapijaczeni, koleżkowie, nie - nieudali,
niewydarzeni, którzy spiskują żeby mnie sprowadzić na ich plugawą drogę;
którzy mnie wszędzie znajdą, wszędzie dopadną i od których trudno się
odpędzić. Wstrętna myśl, głupia myśl. którą trzeba od siebie precz gonić i
wierzyć całą duszą w to, że światów jest wiele, czasów wiele i ja sam mogę
mieć różne wersje.
15/IX.
Jadę w świat.
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Boję się. Jak przed występem publicznym, jak przed ważną dyskusją,
jak przed spotkaniem, na którym mi zależy, jak przed wizytą u lekarza, jak
przed premierą w teatrze, choć nie jestem ani aktorem, ani autorem, ani
dyrektorem teatru, jak przed telewizyjną transmisją meczu piłkarskiego,
chociaż siedzę na kanapie i piję herbatę, a - wynik obchodzi mnie niewiele;
boję się jak przed każdym zdarzeniem, którego przebieg i wynik nie da się
przewidzieć. Nie bardzo jestem oswojony z życiem, jak z tego wynika.
Póki szumi miarowo, jakoś je znoszę, ale gdy tylko w jego rytmie
następuje zakłócenie, jakiejkolwiek natury, uroczystej czy chorobliwej,
wpadam w panikę. Boję się świąt, gości, burzy, wakacji, listonosza; gazetę
co dzień rano biorę ze strachem do ręki, ze strachem otwieram telewizor na
dziennik, dopiero kiedy mnie z pierwszych słów codziennego komunikatu,
zwykła zaatakuje nuda, uspokajam się: nic. To dobrze, że nic.
Nuda jest dobra. Bo już nic od niej gorszego być nie może. I straszna. Z
tego samego powodu.
Lęk przed jej utratą jest też dobry. I straszny.
Dobry i straszny jest ten skurcz gardła i serca, dobry i straszny jest
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chłód w końcach palców, i to łamanie się głosu, to drżenie nóg - dobre jest
i straszne jest to cierpienie, które niesie z sobą wszelka odmiana
zwyczajnego rytmu. ... i boję się, że nuda, która przyjdzie do mnie wraz z
tą odmianą ... będzie nudą rozpaczliwą, beznadziejną, ostateczną.
Boję się podróży. Nie przygód, których mogę w nich zaznać. O
przygody nie tak znów łatwo we współczesnym świecie. Szlaki są przetarte
i ubezpieczone, środki transportu bardzo doskonałe, łączność zapewniona,
obyczaje tak ujednolicone, że ze strony ludzkości cudzoziemskiej żadne nie
czekają niespodzianki.
Boję się, że tej podróży wcale nie zauważę, że na drugiej półkuli okażę
się tak samo ociężały jak na tej, że przedmioty które jak demony złośliwe
prześladują mnie tutaj, tam też mnie dopadną, że czas, który przycupnie
może na parę godzin, może na parę dni lotu, jazdy, powitania, rozglądania
się, odezwie się znów cichym, upartym, robaczywym chrobotem, i będę
znów tam gdzie jestem choć całkiem gdzie indziej.
Oto największe niebezpieczeństwo podróży; można jej nie zauważyć.
Najgorsza przygoda, jaką można spotkać, gorsza stokroć od pirata
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powietrznego czy morskiego. Najsprawniejszy, nie znający przeszkód,
przekraczający wszystkie kordony, morderca o stu twarzach i przebraniach.
Genialny aktor i mistyfikator: nuda. To jego boję się przed każdą czekającą
mnie uroczystą okazją - Jak monachijskich zamachowców. Mobilizuję
przeciw nim policje pięciu zmysłów - stawiam na nogi całą inteligencję,
mobilizuję ciało, ale wiem, że ona mnie już czeka - w jednym z czterech
kątów pokoju do którego wejdę po drugiej stronie Atlantyku.
Nuda - to tylko jedna z wersji możliwych, że ten jad, który nas truje, a
który jest po prostu świadomością, zamkniętego kręgu, tak wrodzony
umysłowi, jak kategoria czasu i przestrzeni, tak naturalny, że gdy umysł nie
znajduje naocznego jej potwierdzenia, płoszy się, cały organizm truje
swoim niepokojem. Zauważyliście uczucie osobliwego, bolesnego
szczęścia, uczucie rozpaczliwej radości, która nas ogarnia, gdy granice
naszej egzystencji są wreszcie zakreślone? Widoczne? Nieprzekraczalne?
Zauważyliście dziką aktywność umysłu w przedziale kolejowym, albo w
szpitalu, gdy nas coś tam rozłoży. Nigdy w życiu nie siedziałem w żadnej
ciupie, ale przypuszczam, że - poza doznaniem zwykłych załamań - ta
2050

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

aktywność umysłu, który zobaczył swoje przeznaczenie, rozwija zmysły.
A jednocześnie to rozleniwienie wolnością, ta obojętność, ta ospałość
wobec nudów - w podróży, lub wśród nadciągających wydarzeń. Ocean?
No i co? Kosmos? Taki sobie ... Nuda na wolności i w ruchu, radość w
ograniczeniu - oto tajemnica mej natury.
Jak gdybyśmy nie chcieli nadmiaru przestrzeni i zdarzeń? Aby ich nie
było więcej, niż zdołamy ogarnąć i przyswoić? Jak gdybyśmy przestrzeń
chcieli zamknąć w naszym czasie - zemścić się na niej za to, że jest od nas
bardziej wolna. Więc tak jest, nuda, jest trucizną naszej własnej produkcji,
którą zadajemy światu i sami od niej giniemy. Tego zabójcę mojego wiozę
w mojej świcie, i sam go żywię. Sam uzbrajam, sam intronizuję! Może mi
nawet dobrze z nim? I dlatego boję się - boję się go stracić?
Iova, 4.X.72
Środa. Od niedzieli tu jestem. Mam za sobą pierwszy od dwóch tygodni
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spokojny dzień. Trzeba może zrekonstruować wydarzenia.
19.IX.
Odlot w południe. Lądowanie w Londynie ok 14-tej. Lądowanie w
N.Jorku o 11-tej z minutami naszego czasu, o szóstej z minutami czasu
nowojorskiego. Dzień bez końca, odchodzące słońce, Hudson jak
rozpalona płyta żelaza, mgła nad nim i we mgle jakby góry - to Manhattan.
Zwariowana Halina. Jazda przez Queens bld. jakbym dojeżdżał do Paryża
od strony Orly. Gadanina Haliny. Telefon do Arturów! Od razu na miasto,
bo ona ma coś do załatwienia - p. Szczawiński w lodówce. Duszny
Subway. Wysiedliśmy przy 43 ulicy i Madison Square, ale nie jestem
pewien. Halina poszła na pocztę. Nie poszedłem z nią, żeby nie słuchać jej
idiotycznej gadaniny. Stałem na ulicy pustej, przewiany zimnym wiatrem,
który niósł w górę papiery i szastał nimi po bruku. Podszedł do mnie jakiś
stary, zniszczony człowiek i opowiedział mi jakieś zdarzenie, z którego nie
zrozumiałem ani słowa. Na szczycie wielkich schodów pokazała się
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Halina. Odszedłem od niego. Szliśmy chyba 43 ulicą do Lexington Ave.,
albo do Park Ave, już nie pamiętam. Szedłem z głową zadartą do góry, jak
dziwacznym wąwozem. Ciemny połysk szyb, żółte światła. Złote posągi
przy Rockefeller Center, szum fontanny, puste stoliki w kawiarni, trawniki
jakby z plastiku zielonego. Times Square. Oho! To właśnie - właśnie to
czego szukałem. Mali chłopcy murzyńscy tańczący przed witrynami
sklepów z płytami, skąd dochodzi muzyka. Fantastycznie ubrani murzyni.
Ich garnitury, ich pierścienie, ich kapelusze, ich samochody, ich kobiety.
Konni policjanci w kaskach. Jest ten dżentelmen z reklamy papierosów,
puszczający dym, który tak się podobał Dygatowi. Halina gada, gada, gada.
O tym że Kusielewicz ją okrada, że Alek ją opuścił, że Mama ją nudzi.
Zbliża się jedenasta czasu nowojorskiego, a moja czwarta czy piąta rano.
Jestem 26 godzin na nogach. Trzęsę się z zimna, bo mi Halina kazała
zrzucić marynarkę i iść w samej koszuli. Jest mi strasznie. Jestem głodny.
Chcę wstąpić gdziekolwiek i zjeść coś. Halina szuka eleganckiego lokalu,
cocktail-baru czy czegoś, chce mnie wprowadzić do jakiegoś hotelu - a ja
chcę kiełbasy na gorąco, piwa, herbaty - czegokolwiek! Ona śmieje się
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idiotycznie, nagle pochyla się i całuje mnie w koszulę, w ramię, czy w coś
takiego, i rży; szwagierek... szwagierek. Zaczynam bać się jej - wydaje mi
się zupełną psychopatką, osobą na pograniczu schizofrenii. Od tej pory
myślę już tylko o tym. Hamburger czy coś takiego z gorącą kawą w barze
Howard Johnson. Powrót dusznym Subwayem. Okropna noc w jednym
pokoju z Haliną - bezsenna, z jedną tylko myślą: że jestem w rękach
wariatki, że mnie ona skompromituje i ośmieszy w Fundacji, że mi popsuje
pobyt w N.Y., i że pozostaje mi tylko uciekać.
20.IX.
Po gazetę. Powrót. Śniadanie. Już trochę spokojniej. Jazda do miasta,
do Fundacji Kościuszkowskiej. Kusielewicz. Jakieś baby. Okropna,
pretensjonalna restauracja Henri IV z fontannami, mostem zwodzonym w
środku etc. K. zamawia wino na kieliszki. Halina upomina się o podwyżkę
pensji. Koniak w nieurzędowym mieszkaniu Kusielewicza. Przedtem
zwiedzanie Fundacji. Parę ładnych obrazów - Wyczółkowski zdaje się i coś
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jeszcze, ale już nie pamiętam. Mnóstwo okropnych.
Potem jakiś spacer z Haliną - chyba przez 5 Avenue, do Plaza, i dalej,
w stronę Empire State Building. Chyba wczesny powrót do domu,
telewizja, kolacja, noc bezsenna. A nie! - jeszcze poszliśmy do Greenwichvillage i piliśmy kawę w argentyńskiej tawernie.
21.IX.
Czwartek. Do południa chyba nic. Telefony. Arturowie, Halina
Wierzyńska etc. A nie! - Spotkanie z Arturami na schodach Public Library
i spacer z nimi do parku (foka, niedzwiedź, małpy uciekające przed
dozorcami, którzy je łowią na siatkę) - Masa Żydów odświętnie ubranych,
którzy szli z jakiegoś kongresu. Artur potrząsał tylko głową - potem jakiś
bar chyba na 51 lub na 53 ulicy - ciemny, czarne meble, czerwone ściany.
Piliśmy whisky i mówiliśmy.
Pożegnałem ich przy wejściu do Subwayu. Wracałem sam. Potem
przyjechał Lutosławski. Jazda samochodem przez Greensborough,
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bulwarem do dwóch wieżowców World's Trade Center. Potem spacer po
Wall Str. Znów z głową zadartą do góry chodzę jak małe dziecko wśród
dorosłych osób, które zamarły w zagadkowych pozycjach, każda z jakimś
własnym wyrazem twarzy. Drapacz pyszny, drapacz filuterny, kostyczny,
pykniczny. Ulica pusta, ale mówi - mówi tymi kształtami, które dlatego tak
są wymowne, że nie realizują jakiegoś stylu już danego (jak w Europie,
gdzie wszystkie mieszczańskie kamienice udają pałace florenckie), ale
szukają nowych stylów, nowych form, każdy na własną rękę, wedle
ambicji właścicieli, fantazji, czy też raczej posłuszeństwu architekta. Pusta
Wall Street. Jazda do Chinatown i na Bowerie. Kolacja w chińskiej
restauracji. Lutosławski mówi, Halina zasypia.
22.IX.
Piątek. Spotkanie z Haliną Wierzyńską. Rezydencja na 5 Ave. Ho, ho.
Portier mi nie dowierzał, bo telefonował na górę czy mnie ma wpuścić.
Pani Bychowska mogłaby być Kierowniczką Wydziału Kultury K.C., albo
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czymś takim - ew. w MSW. za czasów Różańskiego. Madonna ze szkoły
Filippo Lippi, Wyczółkowski. Ho, ho. Nie umiałem wyjść z łazienki. A
łazienka też z widokiem na Central Park. Muzeum Gongenheima. Nie
bardzo mi się podobał budynek, choć wygodnie się po nim chodzi.
Obrazów zupełnie nie pamiętam. Metropolitan Museum. Portrety rzymskie.
Memling: Pokłon 3 króli. Jakiś Bosch, ale nie pamiętam. Kilku ładnych
Monetów. Lunch nad fontanną, przyjemnie. Halina opowiadała trochę o
tych żydowskich sprawach.
Wieczorem z moją Haliną na Empire State Building. Wrażenie jakieś
dziwne - patrzyłem i nie patrzyłem. Miasto z góry wydaje się
nierzeczywiste, a więc nawet nie wiem czy piękne. "This is absolutely
beautiful" - powiedział stanowczo jakiś chłopak obok mnie.
Potem kolacja w niemieckiej restauracji. Gdzieś chyba na 89 ulicy.
Nudno tam było, choć Hala była jeszcze stosunkowo miła.
23.IX.
2057

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Sobota. Rano na statek i opływanie Manhattanu. To było wspaniałe!
Dwie stare Amerykanki. "To najpiękniejszy kraj na świecie". Stary
przewodnik zgrywający się na wilka morskiego. I to wrażenie gór, albo
znów jakiejś wegetacji. Dwa świetliste słupy World's Trade Center, a u ich
stóp tłum, chaotycznych kształtów... Zardzewiałe, rozpadające się doki u
stóp czarnych, lśniących, obramowanych aluminium kolosów. I to
opływanie w koło miasta wielotwarzowego. Smutek Brooklynu. Mosty.
Skały Bronx. Coś niedobrego - jakaś groza nieuchwytna idąca od
Haarlemu. Dziwy, dziwy.
Potem szliśmy z Haliną ulicami West Side w stronę Lincoln Center.
Tandetne domy z końca XIX wieku, jakich nie uświadczysz nigdzie w
Europie - poza Rosją może, a nawet podobne do tych, jakie spotyka się na
przedmieściach Moskwy, bo je przecież budowali rosyjscy Żydzi - z tymi
niesamowitymi schodami przeciwpożarowymi zawieszonymi u fasady, tak
że każdy dom wygląda jak koszary straży pożarnej z treningowymi
urządzeniami, a obok tych ruder, które przetrwały pewnie o pół wieku
dłużej niż myślano, rosną już olbrzymy ze szkła, z bloków cementowych,
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pokryte marmurem, kamieniem, aluminium, stalą nierdzewną, lśniące,
trwałe, na stulecia obliczone. Lincoln Center. Podobne do teatru
frankfurckiego - proste sześciany przeszklone i w środku dekorowane
mosiężnymi, potężnymi, zawieszonymi u sufitów kompozycjami. Obiad w
barze, drogi jak cholera - 12$! Trzeba idiotki, żeby wchodzić do takiego
miejsca. Potem marsz bez sensu w nieskończoność, znów w stronę 5
Avenue, gdzie w końcu zdołałem ją jakoś zgubić i pójść na ten mój
ukochany Times Square, na 8 ulicę podejrzaną, kurewską, gdzie
odnalazłem w całej prawdzie i grozie to, co mnie kiedyś zachwyciło na
bulwarach paryskich: przemysł tak świetnie rozumiejący najtrudniejsze,
najskrytsze pragnienia człowieka. Wszedłem na pornograficzny film,
którego potęga polegała na tym, że pokazywał sex normalny, domowy,
małżeński, kanapowy - a na dodatek z naukowym i moralistycznym
komentarzem. Skrzypek grał i zbierał pieniądze na dalszą naukę, grał
świetnie, jak mi się zdaje, ale był zdaje się na heroinie bo twarz wykrzywił
po tym straszliwie, i składał się do ziemi, w końcu ukląkł, grał klęcząc na
jednym kolanie, nie dla efektu chyba, ale dlatego, że go siła narkotyku do
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ziemi przygięła. Buddyści z warkoczykami zwisającymi z tyłu wygolonej
czaszki bili w tamburyny, śpiewali monotonną melodię, uśmiechali się,
rozdawali ulotki, tłumaczyli przechodniom swoje zasady, a ci poważnie
słuchali. Jakieś oszalałe dziewczyny wiły się w konwulsjach, jedna
próbowała ściągnąć spodnicę, ale ją zaraz od tego powstrzymał buddysta w
uniformie, tj. w tunice i boso. Murzyni grali w 3 karty, tańczyły lalki
nadmuchane, facet z reklamy puszczał dym - ech, życie.
24.IX.
Niedziela. Spokojny ranek. Odmówiłem wyjścia gdziekolwiek.
Pakowałem się, przygotowywałem się do odczytu, czytałem NY Timesa'a,
którego niedzielne wydanie waży pół kilo i zawiera kilkaset stron druku.
Fundacja. No cóż. Andrzej Wirth z żoną. Inż. Schenker. Pani Falencka.
Dwaj fanatyczni Żydkowie - Uciekinierzy. Serdeczni Urbańczykowie.
Śliczna pianistka (Gorbałowska?), i inny jeszcze jakiś pianista. Dobrze
chyba wypadłem. Piernik, winko. Potem drink w jakimś barze z Haliną i
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jakimś facetem. Jazda na Pens-Station gdzie mieli czekać Arturowie.
Spóźnieni - bo Halina w ostatniej chwili zamówiła sobie kolację. Tam
Turowicz. No i jazda do Stony Brook. Wzrastający spokój. Przesiadka.
Pociąg powoli postukiwał, skrzypiał, trząsł się. Stacyjka - Świerszcze. Auto
Artura - on, biedny, w ogóle nie umie prowadzić. Dobra, cierpliwa Julia.
Świerszcze. Dom - białe ściany, mleczna kula nad drzwiami świecąca i
wokół niej ćmy rojem. Daniela wyszła przywitać. Zapaliła kadzidło. Meble
w domu jakby przez Julię wybrane: kredensy, stoliki, krzesła ładne.
19.10.
Dziś miesiąc mija od mojego odlotu z domu. 6:45, wasza pierwsza.
Zjadłem śniadanie, wy już o obiedzie myślicie. Na dworze jeszcze ciemno.
Wczoraj spadł tu pierwszy śnieg i resztki jego jeszcze się bielą na dachach
samochodów.
Przeczytałem wczoraj nocą powieść Jerzego Kosińskiego - "Being
There", (jak to przetłumaczyć? Będąc?). Opowiem ją, bo zabawna.
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Bohater ma na imię Chance - przypadek, ponieważ oczywiście urodził
się przypadkiem. Ojcem jego był bogaty człowiek, nazywany w powieści
Starym, a matką jakaś niedorozwinięta dziewczyna, która umarła przy jego
urodzeniu. Odchowała go służąca murzynka, która zresztą wkrótce
odjechała na Jamajkę i tam umarła. Gdy Chance dorósł, wezwał go do
siebie Stary i oznajmił mu swoją wolę: oddaje mu w swoim domu pokój z
łazienką i telewizorem, daje wyżywienie, wszystkie swoje zużyte ubrania i
prawo poruszania się w obrębie wyznaczonego sobie mieszkania oraz po
ogrodzie, którym ma się opiekować. Nie wolno mu nic innego robić ani z
nikim mówić, ani pokazywać się komukolwiek na oczy. Chance spędza
więc życie na podlewaniu trawników oraz oglądaniu telewizora. Czyli tak
jak przeciętny Amerykanin - chce powiedzieć Kosiński. Chance nie umie
czytać, ani pisać, nic nie wie ani o swojej przeszłości, ani o świecie, który
jest poza ogrodem, niczego zresztą nie jest ciekaw, żadnych nie ma
ambicji, myśli pomalutku, a mowa jego składa się z najprostszych
idiomów. Czyli tak jak przeciętny Amerykanin, chce powiedzieć Kosiński.
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*
Temat do TP: o rodzajach ciekawości.
Ciekawość dla tego co jest, i dla tego co będzie.
Nie, nie to.
Ciekawość osobista i nie osobista.
Moralna i amoralna.
Interesowna i bezinteresowna.
*
Chance patrzy w telewizor. Przez cały dzień z przerwami na
podlewanie ogrodu. Ti-wi to jego drugie życie, z którym nie utożsamia się
nigdy, tak jest inne od jego życia przez to, że zdarzają się w nim wyłącznie
rzeczy niespodziewane, podczas kiedy on, Chance (czyli przeciętny
Amerykanin - chce powiedzieć Kosiński) może i chce żyć tylko w
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wyznaczonym przez Starego obrębie. Kto jest Stary? To ta jakaś
anonimowa potęga, która ten kraj wywiodła z nicości a dała mu materialne
zabezpieczenie, stwarzając zarazem fundamentalne prawa zachowania.
Ale pewnego dnia Stary umiera, zjawiają się, obcy ludzie, którzy
wynoszą jego ciało z domu i zaprowadzają porządek w interesach. Wtedy
światu ukazuje się fenomen: mieszkaniec Nowego Jorku, który nie ma
konta czekowego, numeru Social Security, prawa jazdy, a nawet nazwiska:
nie wie skąd pochodzi, nie umie czytać, pisać, prawie mówić, zupełnie nie
troszczy się o swoją przyszłość, a usunięty z domu, w którym się urodził (a
który zostaje wystawiony na licytację), pyta tylko czy będzie mógł
zajmować się ogrodem i szuka telewizora, aby popatrzeć. Ponieważ nie
umie chodzić (jak większość Amerykanów, chce powiedzieć Kosiński)
natychmiast po opuszczeniu swego domu wpada pod samochód.
Dalszy ciąg powieści już prawie znamy. Samochód, który potrącił
Chance'a należy do potężnego multimilionera dyrygującego całym Wall
Street i Białym Domem. Samochodem jechała jego piękna i młoda
małżonka, która z miejsca zakochała się w pięknym, doskonale ubranym
2064

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

(znosi wszak ubrania po Starym, który też był milionerem) Chance,
przywiozła go do pałacu męża, otoczyła najczulszą opieką. Gdy Chance
powiedział że nazywa się Chance i jest ogrodnikiem, multimilioner i [...]
[...] wydało im się że nazywa się Gardiner, albo jakoś podobnie, a na imię
ma on Chancey. Jego tajemnicze odpowiedzi, w rodzaju "widział to w tiwi...", albo "ja chciałbym popatrzeć na ti-wi", jego ożywienie ilekroć
rozmowa schodzi na ogród: zdanie w rodzaju "ogród trzeba podlewać, to
będzie rósł" wzbudzają ich zachwyt i budzą daleko posunięte domysły co
do ukrytych jego intencji, głębokiej wiedzy, naturalnej mądrości, oraz
potęgi tego małomównego, a nigdy niczym nie speszonego człowieka.
Losy Chance'a - Chancey'a przypominają oczywiście "Karierę Nikodema
Dyzmy".
- Nie znam poprzednich powieści (The painted Bird i Steps), które zrobiły
tu furorę, o których czytałem wiele dobrego a słyszałem też wiele złego - ta
jest diablo inteligentna - choć duszy w niej nie widzę. - Tyle prawicowości,
żeby nie być leftystą, tyle lewicowości, żeby nie być reakcjonistą. 2065
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Kosiński pewnie czytał powieść Dołęgi-Mostowicza i bardzo zgrabnie
wykorzystał jego świetny pomysł do pamfletu na współczesną Amerykę.
Kosiński to pisarz bardzo sprawny jak maszyna.
Idiotyczne powiedzenia Chance'ya dostają się do prasy i TV, cytuje je
prezydent, sekretarz ONZ i ambasadorowie wszystkich państw, największe
koncerny prasowe i towarzystwa TV ubiegają się o wywiady z
tajemniczym Chancey'em. Wywiadowcze agencje USA podejrzewają, że
Chancey jest agentem obcego wywiadu, ale rychło odżegnują się od tej
myśli, jak na agenta ten człowiek [...nie...] ma zbyt mało identyczności;
gdyby nim był, miałby dowody identyczne, wystarczające nawet do
ubieganiu się o prezydenturę. Obce wywiady, które też nie mogą nic złowić
z przeszłości i powiązań Ch. dochodzą do przekonania, że jest to "Mr X"
kierowany przez jakąś ukrytą grupę wielkiego kapitału przygotowującą
zamach stanu. W końcu grupka potężnych bossów rozważając szanse
przyszłych wyborów prezydenckich, z braku innego kandydata, skoro
wszyscy się już czymś skompromitowali postanawia wysunąć Chancey'a,
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którego najmocniejszą stroną jest brak przeszłości. Przynajmniej żadne
świństwo nie wyjdzie na jaw. Tak, Chance bliski jest, zdaje się, formuły na
literacki mit współczesnej cywilizacji - bliski formuły, jaką mieliby ochotę
stworzyć zrażeni do niej, znudzeni nią intelektualiści.
Mnie się ten mit nie wydaje ani trafny, ani nośny, ale jeszcze nie wiem
dlaczego. Trochę dlatego, że w powieści jest coś z przypomnień smarkatowatych ale też jeszcze z innych, jakichś powodów - jakich?
Jakich? Nie wiem.
Może dlatego, że jako Polak cywilizacyjnie niedożywiony mam do
cywilizacji wciąż stosunek optymistyczny, ba! miłosny?
A może dlatego, że pesymizm drugiej połowy XX wieku wydaje mi się
humorystyczny wobec apokaliptycznych jego pierwszych lat
sześćdziesięciu. Wtedy - pamiętam to dobrze - wyobrażałem sobie świat
przyszłości jako system obozów koncentracyjnych, które wkrótce zostaną
wysadzone w powietrze. Dziś - wiem: Pakistan, Biafra, Wietnam,
niedożywienie, alienacja, koncentracja - władzy, kapitału i organizacji i tak
dalej, i tak dalej, ale przecież żyjemy, przecież żyjemy, przecież żyjemy...
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Na Czerwone i Złote lasy tutejsze, na pola zielone spadł śnieg i leży jak
lukier na torcie, choć słońce świeci znów na czystym niebie. Grubi
mężczyźni w obcisłych portkach ogrodniczych, w czapkach z długimi
daszkami czyszczą z suchych liści swoje ogrody jak dywaniki rozłożone
wokół bielutkich domków.
*
To Barbara and Bob
not to read in polish (becouse it's impossible like for me to speak
english) but to keep in memory a guest silent and smiling like in this photo
beside warmly.
Dear Barbara and Dear Bob.
Grateful for your friendly ... acceptance. Send you my last book assemblage of my short essays - only for to leave Costing trace of my
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presence in your flooting home. Thank you again Yours Sincerly AK.
*
1. The polish litterature in two perspectives (point of view which form too
differents perspectives) in universalistic one, and in polish perspective.
*
The polish litterature, like each particular one, should be consider of
two differents point of view. What is the polish litterature for the polish
people? That's the same question which should be posed about
gouvernement, law, church, about any social institution destined to be of in
the service of society and express its aspirations.
The litterature is above all expression and in this quality every
litterature, even most local, is subject to general structure of litterary form.
But there are many litteratures which in historical circumstances were
becoming politic and moral institutions being in service of their national as
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a figur of government, parliament, law, opinion, when they way was being
deprived of.
That's a case of all culturarly and politically develloped nations which
have been cost their indepedence an favour of big insperions. That's a case
of Poland, Ukraine, Tshek... Hungary, Italian of XIX cent. and even of
Glovery of XIX after [...]. May be that's a case of many contemp. africans,
asiat. and South.-am. litteratures.
Through the genesis litterature is a part of definit national center and
particular national library. But by nature of form any litterature is called to
reach universal acknowledgment. That's a fate and paradox of litterature.
In second half of nineteenth century in Poland appeared many big
novels describing live of polish people in the country occupied by strange
powers; in relation to achievement of european novel in the same time,
polish novels was being backward. Not in matter of technique: good
arranged, colorful, written in very beateful language, sometimes sharp and
sarcastic, especially Boleslav Prus's, Henryk Sienkiewicz and Eliza
Orzeszkowa novels are still novels of good litterary work and excellent
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polish. But in the same time when Fleubert and Maupassant - have
conduced psychologic analytics into cruel perfect, polish novelist made
characters more destined to pouse keep admiration of readers then open
their eys in to lumen true. Embracing their national couse and believing in
their pedagogical message which they have had to achieve, they have made
the paterns of social behaviour no psychological true.
In the same time when Dostojevsky, Nietzche, Georg, Sorel have cost
doubts on all political philosophy of XIX th century and bourgeois
optimism was been crushed by marksiste analysis, polish novelists,
especially Stefan Żeromski (died 1925) built on utopie of future poland
liberated no only for strange powers, but from for social and economic
tensions too.
In the same time when Poland had have no proper, independent politic
institutions able to elaborate any common ground of national life, only
litterature, for the most part published in abroad, had have the care of.
Devoted to his national lead, and recognized in quality of political
innstitution, Żeromski had been working about social program, no about
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expression of any human, personal true.
Therefore none of polish novelists of XIX century have universal value,
although they all have supreme value for the polish culture.
That's a paradox universe and fate ...
*
Człowiek, który nie umiał opowiedzieć. Dlaczego? Bo nic nie pamięta.
Stracił pamięć? Nie, po prostu wydaje mu się, że nic godnego pamięci nie
było w jego życiu. Klub opowiadaczy w okolicy. Proszą go, zaklinają. On
nawet próbuje coś sobie przypomnieć. Nie wychodzi. Czyta po kryjomu i
uczy się na pamięć. Nie wychodzi. A to opowiedzieć nie potrafi, a to Ktoś
odkryje źródło. A do Klubu musi należeć, bo Klub wszystkim rządzi w
okolicy. Nie umie opowiedzieć. Nic nie przeżył. Postanawia więc coś
zmyślić. Ale co? Zmyślił kiedyś, że przejechał nocą człowieka. Kłamstwo
wyszło natychmiast i po prostu go wyśmiano. I to nie tak, żeby miał z tego
jakieś zadowolenie. A nawet go przy tym trochę obrażono. - Ty nie możesz
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nic zrobić, - powiedział jeden z członków klubu - bo ty... jesteś o, - i
pokazał coś, nawet niewiadomo, co, ale wszyscy roześmieli się; X poczuł
się urażony.
I postanowił, i postanowił.
Właśnie co. Wydało mu się, że dwie rzeczy do wyboru: albo siebie
zabić, albo Prezesa. Rozmyślania nad tym zajęły mu trzy dni, po których
nic wcale nie nastąpiło, ale był to najważniejszy moment w jego życiu
Poczuł, że gdyby umiał opowiedzieć dzieje tej nocy, byłoby to
rzeczywiście opowiadanie. Ale zrozumiał, zrozumiał, że tego opowiadania,
ani żadnego innego, które on wymyśli, nikt nie wysłucha. Więc wyniósł się
z okolicy i słuch po nim zaginął. Potem po prostu wyniósł się z okolicy.
*
Człowiek, który pragnął nad wszystko samotności, a nie umiał jej
wykorzystać, i porzucał ją, ilekroć mu się nadarzała.
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*
Człowiek, który odczuwał... Który był jak glinka miękka, każdy ślad
odciskająca, pamiętająca. Unikał więc wszystkiego co by mogło go urazić.
Wtedy urażał sam siebie i nie pozostało mu już nic innego jak od siebie
uciec.
*
Hotel, w którym jest wszystko. Do którego przychodzą wszystkie
możliwe usługi. Tak, że właściwie nie ma powodu ruszać się z niego.
27.10.
Meeting z McGovernem.
Konf. prasowa Kissingera. Czytanie Skinnera. "Wszystko - powiada - to
kwestia lingwistyczna. Nazywać nowe rzeczy nowymi słowami." Mnie
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zdaje się, na odwrót właśnie: cała potęga nasza leży w tym, że nowe
możemy nazwać po staremu, i że nieznane możemy odnieść do znanego.
Mnie się zdaje, że to w ogóle nieprawda, iż człowiek pragnie wiedzy,
odkrywania... Człowiek szuka zawsze potwierdzenia. Nie ma takiej rzeczy
w nauce odkrytej, któraby się przedtem człowiekowi (lub ludzkości) nie
przyśniła przedtem, nie wydała.
Przeczytałem książkę B.F. Skinnera "Beyond Freedom and Dignity" "Ponad wolność i godność", a właściwie "Więcej niż wolność i godność".
Autor jest najbardziej wpływowym i kontrowersyjnym psychologiem,
naszych czasów - głosi napis na okładce. Jego generalną tezą jest: wbrew
temu co człowiek mówi o sobie, ani wolność, ani godność nie stanowią
jego atrybutów w świecie, lecz umiejętność obserwacji otoczenia w celu
takiego ukształtowania go, aby stało się źródłem pozytywnych bodźców.
Człowiek jest zależny od otoczenia; może jednak tę zależność obrócić na
swoją korzyść, planując jej realizację. Wolność człowieka polega na tym,
że jest świadom swej zależności i że ją podporządkowuje swej woli.
Godność swą człowiek ustanawia w odniesieniu do otoczenia w działaniu i
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sukcesach. Godność to aktywność i przewaga.
O co naprawdę chodzi? Nietrudno domyślić się, że książka nie podaje
klucza do zrozumienia zawiłych związków między otoczeniem a
zachowaniem człowieka. Gdyby Skinner taki klucz znalazł, byłby już
najsławniejszym człowiekiem na świecie, a nie jest, chociaż okładka
książki pokryta jest następującymi hasłami: "Jeżeli planujesz przeczytać
tylko jedną książkę to może jest - ta właśnie, którą powinieneś wybrać" The New York Times." ... "Oszałamiający nowy plan zmiany ludzkiego
zachowania...". Jedno z najważniejszych wydarzeń w psychologii 20
wieku." Tymczasem książka Skinnera składa się z inwektyw i z pobożnych
życzeń. Przedmiotem inwektyw są moraliści oraz tradycyjna psychologia,
pobożnym życzeniem jest tworzenie metod dla naukowej analizy otoczenia
z punktu widzenia bodźców pobudzających prawidłowe odruchy, a także
stworzenie "technologii zachowania". Nade wszystko jednak Skinner
odrzuca porządek w pojmowaniu fundamentalnych wartości istnienia
ludzkiego. Co to znaczy być wolnym, pyta Skinner, skąd człowiek wie, że
chce być wolny. To - powiada - literatura stworzyła to pojęcie i wmówiła je
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ludziom, a ci nie tylko wolności nie pragną, ale pozbywają się jej,
czymprędzej, ilekroć tylko jej strzęp dostanie im się w ręce. Człowiek w
każdym razie szuka rozwiązań najprostszych, wymagających
najmniejszego nakładu energii. Niszczy własne dzieła wtedy, gdy stają się
dla nich ciężarem. i zamiast upraszczać jego stosunki z otoczeniem,
komplikuje je, powodując kryzys zachowania. Tak jak głosząc
przywiązanie do wolności, pozbywa się jej, deklarując o godności poniża
się, głosząc zasady sprawiedliwości gwałci je, prawa tworzy aby je tracić,
tak cywilizację buduje, aby ją zniszczyć. Wydaje się działać w niezgodzie z
sobą - w rzeczywistości działa tylko w niezgodzie z werbalną konstrukcję
jaką stworzył, a która była tylko ubocznym produktem jego
najdonioślejszych działań. Gdy rezultaty instytucjonalne tych działań cywilizacja, prawa, idee, poglądy poczynają człowiekowi ciążyć, gdy
przestają być zespołem wspomagających go bodźców, niszczy je bez
względu na to chaos intelektualny i moralny, jaki z tego powstaje.
Dobrze. Co człowiek mówi, co robi. Ale czy nie za dużo tych
produktów ubocznych? Czy nie powstała z nich jakby druga cywilizacja,
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czy ze słów człowiek nie zbudował drugiego świata, drugiej natury, drugiej
historii? Skąd to wiadomo co uboczne jest, a co główne, co pierwotne, co
zaś pochodne? Każda próba takiego uszeregowania jest wyborem wartości.
Skinner też wybiera - nie rodzaj zachowania pamięci, ale ideologię, za
pomocą której z kolei kształtuje umysły skłaniając je do określonego
zachowania. Jeśli kiedykolwiek koszmarna utopia Skinnera będzie
zbudowana i kultura rzeczywiście stanie się zespołem naukowych
opracowań odpowiedzi na pytania zadane przez otoczenie, źródłem jej
będzie mózg Skinnera, a nie otoczenie całej owej selektywnej i
oddziałowującej mocy, jaką mu przypisuje autor pamfletu. Bo to pamflet nie żadna praca naukowa, pamflet na psychologów, "etologów",
moralistów, na "literaturę wolności", i na twór, jaki całe to piekielne
towarzystwo opanowało: na "autonomicznego człowieka". Nie ma takiego
człowieka, który rozróżnia, uogólnia, tworzy pojęcia, przypomina, kojarzy.
To tylko nowe sposoby określenia tego co naprawdę dzieje się w
człowieku. A on mianowicie odpowiada w różny sposób na bodźce, które
do niego dochodzą. Nie wybiera, ale ulega, nie uogólnia tylko "światu w
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całości odpowiada tak jak nauczył się odpowiadać swemu małemu światu",
nie tworzy pojęć, "ale pewne uwarunkowania spowodowały odpowiedź
kontrolowaną przez pojedynczą właściwość bodźca" (słowo daję! tak to
jest pisane). A to co nazywamy wspomnieniami to "okazje bieżące,
wywołujące odpowiedź" w formie osłabionej lub odmienionej, a nabytej z
innej okazji"... I tak dalej.
Cała robota Skinnera polega na poprzezywaniu rzeczy. We wstępie
usprawiedliwia się jeszcze, że niestety musi od czasu do czasu posługiwać
się językiem
tradycyjnej
psychologii,
ponieważ
psychologia
behawiorystyczna nie wypracowała jeszcze swojego. Takie wyrażenia jak
"mieć coś na myśli", albo "powziąć ideę" powinny być raz na zawsze
usunięte z języka, ponieważ nic nie znaczą, należą do owego
"autonomicznego człowieka", albo - jak go inaczej Skinner nazywa człowieka wewnętrznego (inner man) świadomego tego właśnie, którego
nie ma. "Świadomość - pisze Skinner - jest produktem społecznym. Nie
tylko nie jest szczególną dziedziną autonomicznego człowieka, ale nawet
nie leży w zasięgu człowieka samotnego". (str. 183) To już brzmi ponuro;
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prawie jak wstęp do konstytucji, różnej od tej, którą trzyma w ręce
nowojorska Statua Wolności.
*
Do Vincenza:
Wielce Szanowny Panie.
dziękuję Panu, a za Pana pośrednictwem całemu Komitetowi nagrody i
zarządowi Fundacji im. Anny Godlewskiej za wyróżnienie, które jest dla
mnie prawdziwym zaszczytem. Chętnie odebrałbym nagrodę osobiście, w
Londynie, jestem jednak tu zaangażowany aż do końca kwietnia, poczym
planuję odbyć podróż po St. Zjednoczonych. W powrotnej drodze chciałem
właśnie zatrzymać się w Wielkiej Brytanii, gdzie nigdy jeszcze nie byłem i
zrobię to z pewnością, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie. Nie wiem
jednakże kiedy to nastąpi. Zależeć to będzie od tego czy uda mi się tu
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sprowadzić moją żonę z Warszawy po to byśmy razem mogli odbyć tę
podróż po Stanach i do Anglii. Jeśli mi się to uda, przyjechałbym dopiero
we wrześniu 74, jeśli okazałoby się to niemożliwe, zjawiłbym się
wcześniej. Proszę więc na razie o łaskawe zdeponowanie tej nagrody, w
sposób, który uzna pan za właściwy, a ja z kolei zawiadomię Pana, gdy
tylko będę miał jasny plan na najbliższą przyszłość.
*
Miller wzruszył mnie "Powrotem do Brooklynu" (Reunion in
Brooklyn). Po wielu latach włóczęgi po Europie, bratania się z wszystkimi
możliwymi cyganeriami, po jakichś pozaprawnych związkach, po wydaniu
książek, które mu nie dały ani pieniędzy ani sławy, Miller wraca do domu,
do Brooklynu, wezwany wiadomością o beznadziejnej chorobie ojca. Sam
już niemłody, zastaje całą rodzinę okropnie postarzałą: ojca, który nie rusza
się od okna, matkę oszczędzającą każdy grosz nawet na lekarstwach i
poradach lekarskich dla ojca, siostrę, starą panną, fanatyczką któregoś z
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kościołów, i wszystkich sąsiadów dokoła posiwiałych, poruszających się z
wolna, jakby w sen zapadli chodząc do tych samych co przed laty barów na
piwo i do tych samych sklepików po zakupy. Miller opowiada o tym jak
wyszedł z domu, płakał na ulicy, i jak płacząc biegł do hoteliku, modląc
się, aby nie zapomniał ani jednego słowa z rozmowy z ojcem, matką,
siostrą, ani jednego ich gestu, ani jednego szczegółu; chciał to wszystko i
ten szloch swój donieść do hotelu, i tam zapisać. Miller ma wyjątkowe
poczucie prawdy. Jest nieufny, rozgrzebuje rzeczywistość jak kupę śmieci,
jak graciarnię jakąś, o której wie, że skrywa coś cennego. A kiedy znajdzie,
podnosi krzyk: jest, jest! A to jest zawsze człowiek, dla którego on Miller,
uważa się za ostatnią ucieczkę, której już poza wyznaniem nic nie
pozostaje, żadna gra, żadna nadzieja. Któremu on, Miller, chciałby być,
ostatecznie, bezwzględnie i wyłącznie potrzebny.
Potworne ambicje, ale bez nich cała ta zabawa w literaturę naprawdę
nie ma sensu. Siedzę tu teraz zamknięty w jałowym jak szpital hotelu z
gromadą literatów czarnych, żółtych, liliowych, biało-czerwonych, półczerwonych i ultraczerwonych; każdy coś tam robi za swoimi gładkimi
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drzwiami zamykanymi na okrągłą, lśniącą gąłkę. Raz w tygodniu schodzą
się w wielkim hollu wyłożonym miękkim dywanem, rozwalają się w
miękkich kanapach, wyciągają przed siebie nogi i gęgają. Może ładnie,
może mądrze, czy ja wiem. Nikt nie wie. Na Sądzie Ostatecznym, każdy z
nas będzie musiał przedstawić przynajmniej dwóch świadków, którzy
zeznają pod ostateczną przysięgą, że na coś mu się przydało to co ja
napisałem, albo co napisał mój czarny przyjaciel z Etiopii. Bez takich
świadków pozostaniemy na wieki w piekle, tj. w hotelu Myflower w
środku kukurydzianej amerykańskiej równiny, i gęgać będziemy do siebie
co piątek, patrząc przez wielkie okno hallu na autostradę którą nie przez
nas uszcześliwieni, nie przez nas zbawieni pomykać będą autami na
wieczny weekend.
*
Czyj to był Głos?
Była sobie raz mewa ...
2083

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Nie, był sobie chłopiec, który nie umiał sobie znaleźć miejsca w życiu
oraz godziwego zarobku. Wyleciał z uniwersytetu ze złe postępy, wstąpił
do lotnictwa, ale szybko wyniósł się stamtąd, gdy go posadzono za
biurkiem zamiast za sterem bojowego odrzutowca, potem pracował w
towarzystwie lotniczym, sprzedawał książki telefoniczne, biżuterię,
słowem wszystko robił, żeby utrzymać przy życiu żonę i sześcioro dzieci.
Ożenił się z koleżanką z liceum i mając 24 lata był już ojcem. Próbował
pisać artykuły i opowiadania do pism lotniczych. Latanie było jego pasją
od dzieciństwa - jedyną. Nie powiodło mu się, ani w literaturze, ani w
dziennikarstwie, choć w końcu zdołał wydać dwie książki o rozkoszach
latania. Nadal czepiał się różnych zajęć. Wstąpił do rezerwowych formacji
lotniczych i brał udział w ćwiczebnych lotach bojowych, to znów zbierał
pasażerów na turystyczno widokowe loty na swym dwupłatowcu.
Przybywało więcej długów, psuły się stosunki w rodzinie. Nie mogąc
sprostać obowiązkom, jakie przyjął na siebie uwierzył, że jest stworzony
do wolności i rodzinę rzucił, rzucił pracę - podobno dlatego, że chciano tu
zmusić (go) do przystrzyżenia wiechciowatych wąsów. Kilka wydawnictw
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odrzuciło jego kolejną książkę pod dziwacznym tytułem Mewa - Jonathana
Livingstona albo - historię mewy, która siłą woli nauczyła się latać wysoko
śmiało i szybko jak jastrząb. Bajka, nie bajka? Dla dzieci czy dla
dorosłych? W końcu jeden z domów wydawniczych zdecydował się wydać
opowieść w twardej okładce z fotografiami przedstawiającymi oczywiście
mewę w locie ... Żadne z poważnych pism nie zamieściło nawet recenzji.
Żaden z poważnych dzienników nie przyjął nawet ogłoszenia
reklamowego. Żadna szanująca się księgarnia nie przyjęła ją do sprzedaży.
Pytałem o nią w księgarni Iova City. - Nie, nie mamy - odpowiedziano mi z
uśmiechem politowania. Sprzedają ją w Drugstorys. W 1972 roku ponad
milion egzemplarzy! Mewa pobiła wszystkie rekordy księgarskie od czasu
"Przeminęło z wiatrem".
Dlaczego? To samo pytanie zadał sobie reporter Time'a, który z
autorem Mewy, Richardem Barlem spędził parę tygodni, latając z nim po
całych Stanach na jego wspaniałym hydroplanie (46.000 $) obsługiwanym
przez 3 osobową załogę, i gawędząc z nim w jego pięknej rezydencji na
L.I., którą odkupił po innej autorce bestsellera - Swietłanie Allilujewej.
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Dlaczego więc ten utworek w stylu i w rodzaju Marii Buyno-Arztowej z
pewnością kombinujący science-fiction; z "umiłowaniem przyrody",
psychoanalizą na poziomie courier de cour z kalendarzową filozofią
morską, jest od roku najpopularniejszą książką, amerykańską. Mewa
Jonathana Livingstona zajęła miejsce szlechetnego Burnetta IV z Love
Story, a 36-letni Richard Barl, z marginesu społecznego, na którym żył
dotąd, z biedaka stał się bojarem, z pechowca szczęściarzem i głowa jego
zdobi okładki ilustrowanych magazynów?
Otóż "Mewa" nie jest ani bajką, ani powieścią ani morałem, czy
wykładem filozofii. Jest objawieniem. Barl doznał go w 1959 roku, kiedy
miał 24 lata; jedno dziecko było już na świecie, drugie w drodze. Barl
przechadzał się nad morzem gdy nagle posłyszał głos: Jonathan Livingston
- mewa. J.L. był słynnym pilotem sportowym w latach trzydziestych.
Posłyszawszy te słowa Barl przestraszył się trochę, gdyż nie było przy nim
nikogo, ale zrozumiał, że dzieje się coś niezwykłego, pobiegł do domu i
usiadł do biurka. Kiedy głos podyktował mu pierwszą część opowieści o
Jonathanie, o tym jak nieszczęśliwy ptak nie mógł pogodzić się z ciężkim i
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niskim lotem, na który był skazany wraz z całym swoim gatunkiem jak
zazdrościł jastrzębiom, jak zrozumiał razu jednego, że źródłem jego
upośledzenia są skrzydła zbyt długie, jak nauczył się latać "na pół
skrzydle", jak zdumiał wszystkich swoich pobratymców swymi wysokimi,
przeciwnymi naturze lotami, jak potępiła go i wyrzuciła ze swego grona
mewia Gromada ... Głos na tym urwał. Barl męczył się przez osiem lat.
Zasięgał nawet rady okultystów, w końcu zdołał jakoś (wszystko można
osiągnąć siłą woli!) pobudzić Głos, który powiedział, że Jonathan nie
powinien zrywać z Gromadą, ale poddać się jej świętym prawom, a to,
czego nauczył się szybując w niedostępnych reszcie przestworzach,
przekazać młodzieży. Co też czyni. Nauki jego wypełniają część drugą
opowieści; Jonathan Livingston wykłada w niej Prawo Wielkiej Mewy:
czas i przestrzeń to złudzenia, jesteśmy wolni i nieśmiertelni, materia jest
złudzeniem, duch jest uwolniony, jest w każdym z nas, trzeba go tylko
wzbudzić siłą woli, ćwiczeniem i opanowaniem potrzebnej techniki. Niebo
jest "at haurs"!
Na sukces Barla złożyły się dwa czynniki: sprawnie działający i bardzo
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tutaj skutecznie działający mechanizm reklamy, oraz wielka potrzeba
społeczna, potrzeba już nie tylko mitu literackiego, nie tylko ideologii, ale
właśnie Głosu - potrzeba objawienia. Doktrynę podobną do Prawa Wielkiej
Mewy głoszą od 200 lat dobrzy amerykańscy moraliści. Emerson wierzył
w wędrówkę dusz. Mary Baker Eddy, fundatorka Christian Science,
twierdziła, że natura materii jest duchowa i że choroby ciała należy leczyć
środkami moralnymi; mistyczna wiara w siłę praktyki i w technologię legła
chyba u podstaw pragmatyzmu Jamesa i behavioryzmu - cytowany przeze
mnie Skinner, jest tego najlepszym przykładem. Wszystko można zrobić,
skonstruować, zorganizować, nie ma rzeczy niemożliwych ... Tyle, że te
granice możliwości stają się coraz mniej widoczne dla prostego człowieka.
Granice nieznanego obsadzili ludzie w białych płaszczach obsługujący
komputery, lasery, teleskopy mikroskopy i co tam jeszcze. W tej sytuacji
prosty człowiek potrzebuje Głosu, któryby się do niego przedarł wprost z
spoza granic doświadczenia i powiedział mu w zrozumiałym
nieazaszyfrowanym, niezakodowanym języku, co należy robić. Ta potrzeba
stworzyła Richarda Barla, który w wywiadach telewizyjnych mówi o
2088

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

swoim objawieniu tak przekonująco, że łamie opór największych
sceptyków. Nawet jego agent literacki, (nazwiskiem Don Gold) mówi
podobno: "z tym głosem to on trochę przesadza, ale jak on to opowiada, to
nawet ja mu wierzę ...
A ponieważ wszystko w tym kraju przybiera postać konkretną, Głos
przemawia obecnie pod firmą "Jon. Livingston Seagall Creature
Enterprises Inc." - która zajmuje się udzielaniem porad życiowych. Z
prawną poradą Głosowi służy sławny adwokat Maury Greenbaum, który
wszedł do spółki z Barlem. Obaj rozgrywają zwycięsko procesy z
restauratorami umieszczającymi nazwy Jonathan, J.L. Seagall etc., na
swych szyldach, zwalczają płyty zatytułowane np. "The Jonathan Fly", i w
ogóle wszystko co ma coś z mewą wspólnego ... Ray Bervick który
przygotował ptaki do słynnego filmu Hitchcocka, już trenuje mewę w
Kaliforni do ptasiego filmu "jakiego jeszcze nie było". Barl sprzedał prawa
do sfilmowania swego objawienia za 100.000$ + 50% zysków jakie mu
jego "Mewa" w dzióbku przyniesie. No, i proszę: czy Głos nie miał racji?
W Europie taki sukces byłby niemożliwy, kulturalne konwencje są tu
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silniejsze od instynktów społecznych. Gdyby Jonathan śmiał pojawić się
we Francji czy w Polsce paru felietonistów załatwiło by go w przeciągu
tygodnia. Ludzie czytaliby go po kryjomu i pożyczaliby sobie
wyświechtane egzemplarze, jak Trędowatą. W Ameryce wszystko jest
jeszcze w ruchu, w procesie tworzenia się. Ten kraj nie ma stolicy
formującej modele opinii, gustów, mody i zachowania. Dla mnie tu, w Iova
City, gdzie jestem, metropolią, środkiem świata jest Des Moines, (Chicago
jest za granicą, a Nowy Jork gdzieś w Europie). Nie żartuję, tak to się stąd
widzi naszą przestrzeń ziemską. Amerykanin siedzący w swoim domku,
gdzieś pośrodku tego kontynentu, jest jednostką niepodłączoną do tych
wielkich historycznych prądów uniwersalnych, które wstrząsają
organizmem ludzkości. Nie dolatują do niego ładunki ideologii.
Podniecające hasła epoki nie mają tu żadnej siły. Mocno osadzony
społecznie, przez rodziny, z którymi sąsiaduje, ludzi, z którymi pracuje,
kościół do którego należy, bank w którym składa pieniądze, partię, którą
wspomaga, klub, którego jest zwolenninikiem, Amerykanin jest
ideologicznie samotny. Ameryka jest dla niego pojęciem bardziej
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abstrakcyjnym niż Bóg, który jest jednym z sąsiadów. Dusza Amerykanina
jest ewangeliczną Panną czekającą z lampą na oblubieńca. Myślę o tym
zawsze, gdy sobie idę alejką wśród domów białych krytych zielonymi i
czerwonymi dachami. Przed każdym domem gazowa latarnia. Stoi
pośrodku murawy pod dębem czy świerczkiem latarnia na biało albo na
zielono pomalowana, i pali się - nocą i dniem, właśnie jakby oczekiwano
Kogoś.
*
17.11.
Do Koźniewskiego
Drogi Panie Kazimierzu,
bardzo dziękuję za list. Przykro mi, że miał Pan taką przeprawę na plenum
i że przez ten mój wyjazd cała Komisja znalazła się w opałach. Nie
spodziewałem się tego po Jarosławie. Rozstaliśmy się przecież we
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względnej zgodzie, sam szukał mnie przed moim wyjazdem żeby pożegnać
się ze mną. O tym, że wyjadę wiedział od pół roku, rozmawiał ze mną o
Komisji, zgodził się, że opuszczę dwa zebrania... Ale to jest osobisty
aspekt tej sprawy, który trzeba zostawić na boku. Uważam, że należy
zostać w Komisji. Działanie Z.G. legalne. Kwestionować można tylko tryb
rozstrzygnięcia sprawy. Brak odpowiedzi ZG, bezpośrednio po prezentacji
składu Komisji, (zrobiłem pismo to jeszcze w lutym) a kooptacja tak
masowa w pół roku później wygląda na zdezawuowanie. Ale to jest temat
mojego listu do Jarosława jaki zamierzam napisać i do mojego
oświadczenia na 1 plenum ZG, na którym będę. Na razie trzeba podjąć
pracę w Komisji takiej jaka jest. Wystąpienie z niej stanowiłoby obrazę dla
jej nowych członków, wśród których - jak słusznie Pan napisał - są różni
ludzie. W każdym razie ja się przewodnictwa nie zrzeknę i to właśnie
oznajmię Jar. w liście - a to się Staruszek ucieszy. Do Tadeusza mogę
napisać kogo z "nowych" członków Komisji miał na myśli pisząc o "nie
najwyższym autorytecie literackim?" Rymkiewicza? To byłoby niesłuszne,
bo on, choć ośmieszył się trochę sztukami i adaptacjami, wśród młodych
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poetów ma duży mir. Ale wiem, że ma wielu wrogów - zdaje się że
Jarosław go nie cierpi.
*
Czytam gruby, ponad 800 stron liczący tom pt. "Violance in Amerika" Gwałt w Ameryce - opracowany na zlecenie Senackiej Komisji powołanej
przez prezydenta Johnsona po wypadkach 1968 roku. Książka rozpoczyna
się opisem pewnego zdarzenia, które miało miejsce...
Iova City, 16.11.72
Leniwy, zamroczony poranek. Śnieg topnieje bardzo powoli, szemrzą
krople spadające z drzew. Listy: od Mamy (bardzo piękny), Od Hali
przesyłka - nr Tygodnika Polskiego z artykułem T. Nowakowskiego, od
Arturów, opiekuńcze serdeczności. Piwo. Lunch - jajka na pomidorach.
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Drugie piwo.
Spacer do parku. Prairie dog o małej starczej główce, pogryzający coś
łakomie i strachliwie jakby myślał już o przyszłych kłopotach trawienia.
Szakal, czy kujot, coś biało czarnego - [...] - rosomak.
St. Thomas Moor Chapel - Krucyfiks ten sam, t.zn. taki sam jak u nas
nad klęcznikiem.
Miłość.
To jest punkt zwrotny.
Szukać upodobania w sobie poprzez bliźnich i upodobania bliźnich
poprzez doskonałość absolutną. Spodobać się sobie takim jakim mogę
spodobać się bliźnim i takim spodobać się bliźnim jakim mógłbym
spodobać się Ojcu Doskonałemu. Po prostu Ojcu - Bóg to pogańskie słowo
i pogańskie wyobrażenie. Wiara w Boga.Wiara w Ojca. Strach i zabobon,
magia, poczucie porządku, symetrii, logiczna konieczność i td.
Miłość. Miłość to zdolność identyfikacji. Identyfikacja z bliźnim,
identyfikacja z doskonałością.
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17.11.
Czy nie przesadzam z nauką angielskiego?
Wczoraj cały dzień, do późnej nocy. To bardzo wciąga, oczywiście, ale
przecież nic innego nie zrobię. Muszę wyznaczyć sobie termin
prekluzywny: przerobić Rutheforda do wyjazdu na święta do Arturów, tam
powtarzać, i po powrocie zabrać się już do czego innego. Chodzić na
wykłady, do biblioteki etc.
Dziś znów przypomniała mi się moja puszczona w niepamięć nowela
filmowa. To było pierwotnie dobrze wymyślone: X. jedzie aby się zabić.
Ale: musi wszytkim to oznajmić. Sprowokować pościg, sensację ...
Skutecznie, lub nie. Jedzie skazany tylko na sobie. Musi rozstrzygnąć czy
warto mu to zrobić.
I wtedy zabija - lub wydaje mu się, że zabija. Śmierć drugiego
człowieka, a przynajmniej tego rodzaju posądzenie ratuje go od śmierci. I
dlatego broni swojej wersji - jeśli zostanie ona obalona, X. będzie musiał
znów wyjechać na drogę i powtórzyć to, co mu się nie udało.
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17.11.
Nie wiem jak jest naprawdę - ale spotkała mnie pociecha, która
pomogła mi myśl odwrócić na tyle, bym mógł zacząć od początku.
Jutrzejszy dzień spędzę na pisaniu listów, mam ich mnóstwo do
napisania.
21.11. 5:30 rano
Wszystko było inaczej. W sobotę obrzydliwe party u Lustiga, ekscesy.
Ketzenjammer przez całą niedzielę. Janusz w żółtej kurtce, szafirowych
spodniach i z zielonym piórkiem na czapce. Spacer z nim, i nuda, nuda.
Cóż to za głupi człowiek. Zupa z nim w jego domu. Trochę wódki. Kino z
Beckfordami - 2001 Space Odysea. Nic nie zrozumiałem. Ale jak Janusza
potem spytałem o jakieś szczegóły, nie umiał powiedzieć. Może nikt nic
nie rozumie?
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Dopiero dziś pisałem te listy: do Kazi, do Jędrka. do K. Brandysa (list
dzisiaj od niego przyszedł b. miły), do Jarosława (ostry i zimny), do
Stryjkowskiego, do Arturów. Cały dzień mi na tym zeszedł. Wieczorem
dopiero wyszedłem na pocztę. Napiłem się piwa u Airlinera i wróciłem.
Położyłem się. Zasnąłem. Obudziłem się ok. 1:30 i już nie zasnąłem.
Dlaczego? Boję się tu nabawić jakichś nerwic, bezsenności etc. Dobry
wiek do tego.
*
noncommunication. noncommunication. brak kontaktu. Nic nie rozumiem.
Zaczynam podejrzewać, że nikt nic nie rozumie. Że nie tylko ja nie umiem
po angielsku, ale nikt nie umie. Że nie tylko po angielsku nie umiem, ale że
w żadnym języku już nie umiem się porozumieć. Że nikt żadnego języka
nie zna. Że nie ma żadnego języka. Że nie ma nic do powiedzenia - nikt
nikomu nie ma nic do powiedzenia. Że porozumienie dotychczasowe
polegało na tym, żeśmy się nie słuchali nawzajem.
Myśl to głupia i nieprawdziwa.
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Ale ma tę stronę prawdziwą, że jest głupia. I to prawda, że się pojawia,
nie tylko w rozumieniu języka, ale także w odbiorze sztuki: ponieważ nie
rozumiem, nikt nie rozumie, ponieważ nikt nie rozumie, nie ma tego.
Gombrowicz, który był zdaje się daltonistą i nic nie widział na
obrazach, wygłaszał i wypisywał ogromne teorie o tym, że malarstwa
wcale nie ma.
Tak można zlikwidować wszystko. Można zlikwidować religię,
wolność, prawo.
Jaki stąd morał? Trzeba uczyć się języków obcych? Też. Ale nie o to
mi naprawdę chodzi. Ta myśl, że nikt nic nie rozumie przyszła mi do
głowy nie wtedy gdy sam spostrzegłem, że nie rozumiem, ale gdy tych,
którzy twierdzili, że rozumieją przyłapałem na nierozumieniu. Tak jest z
każdą rzeczą. Nie ten jest przeciwnikiem rzeczy, który jej istnieniu
przeczy, ale ten który ...
Zapytajcie psychologa - np. Proszę pana czy psychologia rzeczywiście
jest nauką? - Ach, odpowie niedbale psycholog, sącząc gin & tonic, nie ma
żadnej psychologii ... Acha. - A co pan sądzi o nowej krytyce - zwrócisz się
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do wybitnego krytyka - Nie ma żadnej nowej krytyki - wymamle krytyk
wypluwając patyk którego o mało nie połknął razem z kiełbaską ... A
architektura, a muzyka, a poezja, a malarstwo? - krzykniesz, a na to ci
powiedzą: nie ma, nie ma, nie ma ...
Co to? Taki straszny nihilizm? Taka katastrofa? Nie: po prostu
noncommunication ...
Gdybym był profesorem Harvardu, jużbym o tym pisał książkę.
Asystenci wyszukaliby mi furę cytatów i przypisów, sekretarki
powiązałyby mi to do kupy w 3 miesiące. Na wiosnę moja
Noncommunication byłaby już na półkach księgarskich w twardej oprawie
$7.65 + tax, przed wakacjami w broszurze po $1.95 + tax, a ja płynąłbym
nowym jachtem na Karaiby rozmyślać dalej o kryzysie cywilizacji. A tu
człowiek musi nieregularne słówka wkuwać ...
23.11. Thanksgiving Day.
W tej prozie, którą zacząłem pisać, chodzi zdaje się o to, że zanim
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dojdzie do wyjaśnienia celu przybycia oraz tego co reprezentują sobą
poszczególni ludzie (wszyscy wszystkich podejrzewają o zwykłe
hochsztaplerstwo) ludzkie czysto problemy - nienawiść "rasowa", jak moja
z Estebanem, nienawiść charakterologiczna, sex i "background" czyli to co
każdy zostawił za sobą przyjeżdżając, stworzą piekło nie do zniesienia.
Nieszczęsny Engle będzie tylko ofiarą wyzwalających spekulacji (może
złodziej?) i kompensacyjnych rytuałów (wszyscy łączą się w nienawiści do
niego). Dojdzie do skandalu ... Jeden z nas zwariuje na skutek podejrzeń,
jakie poweźmie wobec wszystkich dokoła - a tylko dlatego, że nie będzie
mógł nauczyć się języka.
27.11.
Konrad Lorenz: On aggression.
39: "On is tampted to believe that intra-specific competition is the "root of
evil" in a more direct sense than aggression can ever be".
Ale mówić o człowieku jako o gatunku, to przesada ...
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Istnieje bliższa i dalsza przynależność do gatunku.
Dalsza: biologiczna, zdominowana przez cechy rozpoznawcze
przynależności bliższej: tj. kulturowe i socjalne.
Człowiek człowiekowi wilkiem, ...
Tak, ale groźne jest to gdy wilkiem jest człowiekowi jego sąsiad.
Powstanie gminy - narodu jest środkiem wewnątrz gatunkowej agresji ...
Ale ruch klasowy obracając robotnika przeciw kapitaliście powściąga jego
agresję przeciw robotnikowi zabierającemu mu pracę.
Ewolucja ludzkości poszła w kierunku jej "rozgatunkowania".
28.11.
(p. str. 46) - Czego nie lubię: elementu katastrofy, absurdu, pomyłki w
historii ludzkości, w ogóle w historii. Mogę przez to łatwo wydać się
optymistą. Nie jestem nim. Wiem, że w historii wszystko może się zdarzyć
- wszystko, to znaczy, że niespodziewane rozwiązania pozytywne też są
możliwe wbrew negatywnym przesłankom.(str. 46) - Intra gatunkowa
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agresja jest zbawienna dla zachowania gatunku.
Moim zdaniem człowiek zatracił zdolność tej właśnie wewnętrznej,
gatunkowej agresji - instynkt agresji obracając przeciw "innym", których
wyosobnił ze swego "bliższego" pobratymstwa.
(str. 47) Amerykańskie wychowanie czy system nerwowy może sam produkować bodźce?
(str. 48) gołąb tańczący przed pustym kątem klatki, szpak łowiący
muchę w salonie, kaczka, która straszy przeciwnika, odwracając głowę do
tyłu; w miarę tworzenie się rytualnych zachowań, wytwarza się nowy
instynkt: opowiadania o gęsi, która skręcała do okna. Koń, który rozpił
pastora, habitus i kultura. Strach niedzielny - mój i innych. Smutek
niedzielny.
Why has aggression not simply been eliminated in those eliminator in
those animal species in which dose social aggregation is of advantage to
survival?
Rytualizacja walki. Czy zwierzęta znają sport? (str. 106) - ryba Jack
Dempsey, ryby chwytające się za paszcze (str. 107) i pchające się lub
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ciągnące co sił...
To biologiczne, to behawiorystyczne myślenie o człowieku ... to
odnoszenie kultury do filogenetycznych (?) źródeł ... prowadzi zawsze do
tego samego wniosku: że ze wszystkich zwierząt na ziemi człowiek jest
najokrutniejszy, najpodlejszy, najbardziej kłamliwy etc.
Zwierzę zabija bo musi ... . Człowiek wynajduje dla tego ideologię.
Równie dobrze można całe dzieje przedstawić jako ucieczkę od zbrodni,
jako budowanie świata bezpiecznego - powolne jak cała ewolucja. Ale
patrzcie: czemu służą ideologie? Do zabijania? Ależ nie: do ochrony
najbliższych.
Proces różnicowania kultur - proces "rytualizacji", jest procesem
odróżniania "swoich" i zabezpieczenia ich przed innymi.
Stopniowo to pojęcie "swoi" rozszerza się. Dzisiaj jest ono stosunkowo
najbardziej, maksymalnie rozszerzone - toteż dziś dopiero ludzkość ma
poczucie absurdu jakim jest wojna w Wietnamie czy w Irlandii.
II Wojna Światowa była logiczna - pojęcia "my" i "oni" było b. jasne.
Natomiast przy zanikaniu tych wielkich różnic i przy wzrastającym
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zaciekawieniu ludzi dla siebie, wzrasta niebezpieczeństwo agresji
wewnętrznej, które miejmy nadzieję, będzie zrytualizowane.
Football game.
12.12.
Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, lenistwo potworne. Wylegiwanie
się, gapienie w okno, bez myśli. Dziecinna potrzeba identyfikacji. Potrzeba
przykładu, wzoru. Głęboka wiara w to, że istnienie jest powtórzeniem. T.
zn. że istniejąc powtarzam inne istnienie. Skąd to? To nie wmówione, to
nie wyczytane - odkryłem to w sobie jak pieczęć na skórze.
Powtórzenie. Odwzorowanie.
Czy istnieje jakaś teoria odwzorowania?
Ta opozycja: oryginalne - powtórne.
Ta opozycja w kulturze: opowiadać to co znane i to nieznane.
Known and unknown.
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*
Ja w Washington D.C.
Kolejka przed bramą FBI.
Naraz kolejkę wpuszczają ... Przyłączyłem się do niej jak Chaplin do
maszerujących żołnierzy i znalazłem się za bramą Federalnego Biura
Śledczego USA. Prześwietlenie. Czerwona lampa. Stoły. Zakrwawiona
chustka. Broń. Muzeum: kamizelka z cygarem w kieszeni. Strzelec.
Oklaski. Myślałby kto, że Amerykanie to lubią, że jest to kultura
zbudowana na gwałcie ... Westerny. Im straszniejsze, tym lepsze.
Anegdoty.
Nie opowiadam nowych filmów, ale historie zaczerpnięte z książki
opracowanej na zlecenie Komisji.
Szczególne pojęcie prawa. Komitety czujności.
Wszystko co w cywilizacji amerykańskiej najdziwniejsze i najbardziej
szokujące (lynch, Ku-Klux-Klan, zabójstwo) wynika z tego poczucia, że
prawo jest po stronie tego, kto szybciej strzela.
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Policja Federalna pokazuje swojego strzelca w akcji i wystawia na
widok publiczny swoje ofiary nie po to, żeby przestraszyć obywateli, ale
aby ich przekonać, że w ogóle potrafi strzelać.
Komitety czujności to historia Ameryki. Było ich ... Przeszli przez nie
najwybitniejsi ludzie ... . Działają nadal. Fakty.
Dzisiaj przeczytałem wypowiedź pastora ...
Piszę, a nie wiem o czym
Co mnie ten gwałt w Ameryce obchodzi.
Westerny. Mit westernu.
Westerny, które tak lubimy, to różowe książeczki w porównaniu z
rzeczywistością ...
15.1.73
Temat odczytu:
Powszechne i poszczególne.
Co jest - powszechne w pol. literaturze.
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Co jest - poszczególne.
Co jest - przetłumaczalne, co jest - nieprzetłumaczalne.
Co jest - polskim udziałem w literaturze powszechnej, co zaś jest polskim
"przesłaniem" - what's "polish message".
18.1.
Universal and particular. What's universal and what particular in the
polish litterature. What's said to be able to be translated and what isn't.
*
Dobrze więc straciłem wiarę, prawdopodobnie bezpowrotnie (jeśli do
niej wrócę, będzie to czysta komedia), ale chciałbym przynajmniej
wiedzieć w co wiarę straciłem, a co po prostu przestało być jej
przedmiotem. Nie wierzę w to że Kościół jest jeden, powszechny i
apostolski; wierzę w to tylko, że jest święty. Nie wierzę, ale przecież
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Kościół sam w to nie wierzy, ani wiary takiej nie nakazuje; uznając
możliwość zbawienia poza Kościołem i otwierając ramiona ku wszystkim
"Braciom Odłączonym", innowiercom i niewierzącym, wyrzekł się swej
roli apostolskiej. Powiem: nie, zmienił tylko formułę apostolstwa. Nie
"nawraca", ale przewodniczy ludzkości w drodze do zbawienia
reprezentując Boga, którego jest
Przewodnikiem? Bracia odłączeni, innowiercy i niewierzący nic o tym
nie wiedzą, i to przewodnictwo staje się jeszcze jednym rzymskim mitem
zrozumiałym tylko dla tych, którzy z historycznych i geograficznych racji
znaleźli się w jego zasięgu. Reprezentacja Boga? 2/3 ludzkości lub więcej
nic o tym nie wiedzą i już nigdy się nie dowiedzą, bo Kościół
wypuszczając z rąk miecz i zrywając przymierze z władzą świecką, która
zapewniła mu miejsce na ziemi, pozbawił się środków działania.
Katolicyzm jest formą teokracji współdziałającej z monarchią; ani z
demokracją, ani z totalizmem pogodzić się nie da. Przekonany o swej
wyłączności, powszechności z nadprzyrodzonych względów uznający swe
prawa do posługiwania się siłą nie może ostać się ani w świecie tolerancji,
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ani pogodzić się z inną siłą. W świecie tolerancji może być tylko jedną z
działających sił - paralelną do ONZ, partii politycznych, stowarzyszeń
wyższej użyteczności - lub jednym z Kościołów; w świecie ucisku,
owszem, nabiera siły, a raczej odnawia swą archaiczną siłę, gdy sam jest
uciskany (jak w Polsce do niedawna), tolerowany natomiast przez siłę
zwycięską, wiedzie żywot żałosny, i staje się folklorem.
Jedno ze źródeł mitu, że raj jest za oceanem: pociecha dla rodzin
żeglarzy, którzy nie wrócili.
Kto odkrył Amerykę? Dlaczego? I po co?
Fenicjanie? Dlaczegóżby nie, skoro potrafili opłynąć Afrykę dokoła, a i
łodzie budowane z papirusu i trzciny zdolne były, znieść oceaniczną
żeglugę jak tego dowiódł niedawno Heyerdahl przepłynąwszy ocean na
swojej Ra I. Ocean nie dzieli kontynentów, ale je łączy - pisze Heyerdahl i
dowodzi, że ...
Z pośród wszystkich odkrywców Ameryki, a było ich przed Kolumbem
wielu, największa chwała należy się świętemu Brendanowi, mnichowi
irlandzkiemu, który odkrywszy Amerykę, wrócił tam skąd przybył, a
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braciom swoim powiedział: drodzy moi, zapomnijmy o tym.
Co prawda, nie sam doszedł do tego wniosku, lecz na rozkaz anioła.
W historii odkrycia Ameryki jest to, że została ona wymyślona, zanim
została odkryta.
*
Środek.
Miasto zbudowane z koncentrycznie ułożonych kręgów i jego środek,
który jast stary, uroczysty. Tam gromadzą się wszyscy. Wszyscy, którzy
wiedzą to co wiedzieć trzeba i postępują jak postępować trzeba, i
zachowują się jak zachowywać się trzeba, i noszą się jak nosić się trzeba.
Rytuał. Moda. Wspólny język. Szyfr. Drzewo wiadomości złego i dobrego.
W jesieni 1944 roku wszystko objęły ciemności.
Ktoś (starszy brat? on chyba, bo od niego samego miałem wiadomości)
powiedział: wszyscy teraz chodzą do Sukiennic - więc co wieczór biegłem
do Sukiennic, które były jedynym miejscem oświetlonym w mieście,
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jedynym gdzie ludzie mogli widzieć się nawzajem. Wśród straganów pod
sklepieniami, na których widniały malowane herby wszystkich miast,
przepychał się tłum, i ja w tym tłumie, wpatrzony w twarze, pragnący się
upewnić, że są tu wszyscy, i że teraz gdy tu jestem, nie ominie mnie
wiadomość dobrego i złego, wiadomość mianowicie o tym co wiedzieć
trzeba, jak zachowywać się trzeba, jak nosić się trzeba, i niedbałym,
niezwracającym uwagi krokiem z miną pewną siebie, a raczej upewnioną,
dreptałem w tłumie. Dziewczęta (panny mówiło się wtedy) w butach z
cholewami w krótkich, wciętych płaszczach, z włosami ujętymi w
kolorowe wałki, albo owiniętymi we wzorzyste chustki, chłopcy (wiara) w butach z cholewami, w płaszczach ściśniętych skórzanymi pasami, w
kapeluszach w których ronda spuszczali na karki - wszyscy, gromada,
model, źródło ciepła i światła, po dwóch stronach oświetlonej skąpo hali
(jej światło wydawało się oślepiające w porównaniu z miastem ciemnym
jak piwnica), zwisały ciężkie kurtyny z papierowej tkaniny, za nimi, pod
ciemnymi portykami, otwartymi na ciemny rynek, postukiwały
eleganckimi cholewami prostytutki. Ciemne niebo omiatał reflektor2111
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szperacz.
Gdzie jest środek świata? Nie przypominam sobie, abym zadał sobie
kiedykolwiek pytanie gdzie jest prawda, lub jaka jest prawda, i nigdy nie
próbował prawdę taką ułożyć w słowa, chciałem ją zawsze zobaczyć, i do
dziś dnia to infantylne, to niedojrzałe, to dziwne, to przewrotne, to naiwne
żądanie, jest całą moją emocją duchową, która usypia, ilekroć zamierzam
widzieć chcę wiedzieć; ilekroć obraz, który mam w oczach, próbuję
przetłumaczyć na dyskurs.
Obraz jest taki: świat jest jak miasto, ułożony z kręgów, którego obwód
jest ciemny, a środek jasny. W środku są wszyscy, po środku wszystkich
ktoś kto wszystko wie i ogłasza.
Monarchiczna wizja kosmosu. Szał dewocyjny, który mnie ogarnął w
momencie, kiedy zaczynałem poznawać świat i szukać sobie w nim
miejsca. Była wojna w której nie mogłem mieć żadnego udziału; nad
światem, który znałem panowała moc bezsensowna.
Dwa momenty: jak znalazłem śmietnik emblematów.
Wystawa Rosenberga.
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Pałac pod Baranami: 555, 555 ...
Szał dewocyjny.
Coś się stało, coś w czym nie mogłem wziąć udziału, i coś czego na
domiar złego nie widziałem. Jak bardzo chciałem widzieć! Kiedy już się
wszystko przewaliło nad nami, i - w mieście zapanował porządek (na
skrzyżowaniu tańczyli fantastycznie, w zieleń, srebro i czerń przebrani
pajace, prowokując łapami etc.) chodziłem dokoła miasta, w stronę
Batowic, Rakowic, Mogiły, znaleźć ślady tego co się było stało i chciałem
zobaczyć rozbitą armię, która zniknęła po prostu - przeszła nocą przez
miasto i zniknęła. Chciałem zobaczyć klęskę, katastrofę, chciałem
zobaczyć to co się stało ... To co dzisiaj w swoim kinie pokazuje Wajda ...
W rowie leżała stara szmata, dziurawy garnek. Na opustoszałym lotnisku
spotkałem Cezara - wariata, który podawał się za Juliusza Cezara, i jako
taki chodził po podwórzu z gitarą śpiewając sprośne piosenki.
Bóg. Jak to było? Co to było? Nie byłem religijny. Zacząłem się modlić
ze strachu, kiedy mi bomby leciały na głowę. Bałem się potwornie.
Najbardziej tego, że to jest nieobliczalne. Prosiłem Boga, żeby wprowadził
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w to jakiś porządek. Chciałem wytłumaczyć Bogu, że nie zasługuję na
śmierć. Ponieważ samoloty oddalały się, wydawało mi się że Bóg to
zrozumiał. Powstało stąd swego rodzaju zobowiązanie, tym bardziej, że nie
wiadomo było co będzie dalej, wojna trwała.
Dewocja moja polegała na całkowitym wtopieniu się w rok liturgiczny,
z którego stworzyłem sobie quasihistorię -antyhistorię.
Świat się walił. Dla mnie pomysł Wielkiego Postu, istotniejszy był od
losu bitwy o Stalingrad, i niczym było wszystko co działo się w mieście
wobec hierarchicznych spotkań, które oglądałem z pasją maniacką
wciśnięty w tłum dewotek i zbzikowanych zelotów gapiłem się w fiolety w
ornaty ... w ten cały cyrk liturgiczny, który jedyny odprawiał się po
krakowskich kościołach, i zdawało mi się, byłem pewny, że to ja jestem
blisko centrum ... gdzie świece, gdzie skupione światła reflektora i
kinkietów, gdzie fiolet, biel i złoto, gdzie punkt biały, przed którym zginają
kolana siwowłosi i ku któremu wzbijają się dymy kadzideł. Przyciśnięty
przez tłum do balasek albo lepiej po drugiej ich stronie w koronkach, w
środku przemodlonej asysty, czułem to ... czułem to ... ten żar walący z
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ogniska, z centrum, z epicentrum wielkich ruchów kosmicznych.
Stanął po środku miasta portret Stalina, wielki jak dom. Obok na słupie
powieszono megafon. Kto się chciał dowiedzieć co było wczoraj, i co
będzie jutro, musiał przyjść tutaj, pod megafon i wysłuchać co mówi [...]
[...] głos. Stanął pod megafonem tłum i stał tak od rana do zmierzchu. Z
dwunastu ulic zbiegających się do środka miasta coraz to inne przychodziło
widmo.
(Tekst nie do odczytania - jedna strona rękopisu)
Siedzę przy długim stole przystawionym do okna, przez brudną szybę
(kto ją myje? Ja nie!) widzę wzgórze z wgniecionym po środku wąwozem,
porośnięte rzadką dębiną, nad nim niebo bardzo błękitne, bardzo czyste,
przekreślone białymi liniami pozostawionymi przez samoloty. Ile razy oczy
podniosę ku niebu widzę dwie albo trzy naraz rozmazane w łopocie iskry
ciągnące za sobą ślad, podobny do piany, którą zostawia za sobą okręt
prujący ocean. Lecę za nim po niebie, z zachodu na wschód, z nowej
Anglii, z N.J. z wysp Karoliny do bieguna, Kaliforni, tym samym szlakiem
którym wędrowały kiedyś wozy pionierów. Siedzę ogłupiały pod tym
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ruchawym niebem, jakbym przy szosie wysiadł w pustkowiu, i myślę gdzie
środek, gdzie centrum gdzie punkt stały, który bym zobaczyć mógł, a
zobaczywszy, wykrzyknął: dobrze mi tu być!
*
Sparafrazowane tłumaczenie "Wyprawy św. Brendana"?
Jeden z braci ukradł jabłko.
Ewa - ich przerażenie na widok kobiety. Brat Andrzej - niemy, który
przemówił cudem, i kazał im wrócić, ale go nie posłuchali. Zginęli
wszyscy, poczem sam wrócił i wszystko mnichom opowiedział.
A jak zginęli? Chcieli wyłamać się z roku, nie chcieli wrócić na
Wielkanoc na grzbiet Jusconiusa.
A św. Brendan? Umarł w drodze.
Br. Andrzej bo był najwierniejszy uniósł jego zwłoki i cudem wrócił do
macierzystego klasztoru. W nagrodę za to przemówił i opowiedział dzieje
wyprawy.
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Nie, oni nie zginęli; postanawiają zostać w ziemi świętych pomimo
ostrzeżeń anioła. Wraca tylko br. Andrzej, unosząc zwłoki Brendana, który
umarł tam u wybrzeży, ponieważ nie przeżył nieposłuszeństwa mnichów.
Albo inaczej: umarł w zachwyceniu i po jego śmierci powstał spór:
zostać tam gdzie umarł przeor, czy wrócić do macierzystego klasztoru. I br.
Andrzej wybrał powrót, albowiem wierzył w kolistość wszechmocy,
podczas gdy braci pociągnęły rzeki otwierające swe etc. ... i równiny ..., i
dalekie horyzonty.
Brat A. wraca do chmurnych wybrzeży ... I tu spotyka go cud w
nagrodę: przemówił i braciom opowiedział całą wyprawę.
11.2.
Odczyt?
Czy muszę? Obiecałem, więc spróbuję.
Poprzez indywidualności, czy poprzez idee. Poprzez idee, bo do
indywidualności brak mi książek (for lack of books).
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Nie!
Jakie to idee?
I. Słabość kultury - klęska kultury.
1) wobec okupacji: Borowski, Rudnicki;
2) kompleks przeniesiony na grunt polityczny - zmarksizowany: dalsza
ewolucja Borowskiego i Brandysa;
3) nowa jego wersja u bad generation po 56-tym: intelektualiści zdradzili,
rola książki Miłosza. Cmentarze Hłaski;
4) zejście w autentyk chłopski (Nowak), lumpenproletariat (Nowakowski),
w autobiografię - dzieciństwo;
5) polemika z historią: Brandys, Andrzejewski, Malewska;
6) Co jest charakterystyczne: cała ta literatura obraca się wokół idei
generalnych, nie dotyka rzeczywistości. Jest to napewno spowodowane
cenzurą, która tworzy nieprzenikalny ekran między literaturą a
rzeczywistością.
*
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Dear Mr ... .
thank you for the book - really interesting - but especially for your memory
and kindness. I send you album of the royal park in Warsaw; at page ...
you'll find summass in and explication of pictures in english. There accept
it as proof of my symphatic for you and your wife, with my best greetings
and compliments for you both.
Yours Sincerly.
Iova, 8.3.73
Najgorsze są te chwile, kiedy do niczego nie mogę się wziąć i
bezmyślnie tracę czas na gapienie się w okno, albo, jak przed chwilą, na
śpiewaniu narodowych pieśni do lustra, w łazience. Dużo dałbym za to, by
mi ktoś wyjaśnił dlaczego, nie będąc w zasadzie człowiekiem leniwym,
mam tak ogromne trudności ze skupieniem się, zmobilizowaniem do pracy;
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czasem to polega po prostu na tym, że nie mogę, że nie umiem wybrać
właściwego przedmiotu pracy, czy zajęcia, czasem na niezdolności do
przejścia od jednego zajęcia do drugiego. Błąka mi się wtedy po głowie
myśl, że czegoś nie opłaci się robić, bo albo z góry skazane jest na
niepowodzenie, albo nie będę mógł skończyć; inna myśl towarzysząca
pierwszej jest taka, nie warto kontynuować czegoś co jest źle zaczęte. Źle
zaczęta może być powieść, źle zaczęty może być po prostu dzień, a wtedy
wolę psuć go już do końca, niż naprawić natychmiastową mobilizacją. Nie
wiem czy owe "nie opłaci się" tak czy owak rozumiane, uznać należy za
wymówki preteksty, za którymi bronię się aby nie podejmować pracy czy
też na odwrót, są to paraliżujące mnie motywy myślowe. Jeśli są to
preteksty, prawdziwa przyczyna mojego lenistwa, "czy jak tę moją"
nieaktywność nazwać inaczej, leży w jakiejś mózgowej wadzie; nie mam
pojęcia jak ją leczyć, jak ją przezwyciężać. Wygląda to na stałą ucieczkę
energii. Na co ona idzie? Jak przez mgłę przypominam sobie, że Jung o
introwertykach pisał, iż często tracą oni tak olbrzymie zasoby energii na
adaptację do otoczenia. Być może to jest właściwie mój problem. Już wiem
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- powinienem przynajmniej wiedzieć, że się nie zmienię, że nie stanę się z
dnia na dzień z godziny na godzinę, innym "nowym" człowiekiem tak jak
sobie to wciąż obiecuję i tak jak próbuję. Powinienem rodzaj mojej pracy i
tryb życia dostosować do tych moich wad a nie próbować wciąż żyć wbrew
sobie, wbrew naturze. Kończy się to, jak stwierdziłem, wyczerpaniem; nie
pracując zupełnie bywam okropnie zmęczony. Nie pomogą mi też żadne
praktyki; ani modły, które odprawiałem i odprawiam, ani magiczne znaki,
które stawiam na papierach, ani rytualne obrządki, które odprawiam.
Muszę pracować w sposób, który mi sprawia przyjemność. Muszę znaleźć
taki sposób, który by mi rzeczywiście przyjemność sprawił. Zauważyłem,
że lepiej czuję się w obecności drugiego człowieka, niż sam. Lepiej mi
pracować, gdy ktoś patrzy na mnie, przed kim mogę "udawać", że pracuję.
Powinienem więc czytać w bibliotece a pisać wtedy tylko gdy ktoś - Kazia
- jest w domu. Niewykluczone też, że powinienem pisać w nocy ... Idon't
know ... W każdym razie pracować wtedy tylko, kiedy mam na to ochotę,
metodą małych notatek, bez uroczystych zasiadań, które kończą się
zazwyczaj bezsensowną stratą czasu. Pisać zawsze, a w domu, przy biurku,
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przepisywać tylko i komponować to co zapiszę - w esej, w felieton, w
powieść albo czy ja wiem. W domu, w Warszawie, będę musiał zmienić
tryb życia. Więcej wychodzić na miasto i być wśród ludzi i więcej niż
dotąd udzielać się społecznie, załatwiać jakieś sprawy - redakcyjne,
związkowe czy inne, a chwilami pracować, chwilami, tylko chwilami.
Wszak wszystko co dotąd napisałem, zrobiłem chwilami. W każdym razie
skończyć walkę z sobą - to doświadczenie powinienem wywieźć z Iova; to
było straszne. Dalsze takie próby mogą się skończyć tylko roztrojem
nerwowym, do którego b. pomyślny wiek właściwie się zbliża.
9.3.
To samo. Nie walczyłem, ale też nic nie robiłem. Wczorajsza rozmowa
z Ricardami i Cortinesem była raczej głupkowata, a trwała i tak za długo;
przerwałem ją propozycją spaceru, którą przyjęli chętnie, spacer opóźnili,
bo im się zachciało grać w pin-ball. Późny powrót. Późne przebudzenie,
śnili się mi Magda Szabo i Tibor Sobotka. Nijaki ranek; o 11 byłem
2122

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

umówiony z Johnem, a obudziłem się późno. Dwugodzinna prawie
rozmowa z Johnem, telefon do St.Dep. Różowa koszula. Kupiłem różową
koszulę. Ryba. Ugotowałem sobie rybę na lunch. Meeting. Cezar Baltag
czytał. Podśmiechiwałem się z niego, ale prawdę powiedziawszy nie
bardzo rozumiałem co czyta. On zresztą też nie rozumiał bo prosił potem
Stawrota o tłumaczenie mu pytań, jakie jacyś kretyni stawiali. O co
właściwie można pytać po wysłuchaniu wierszy tłumaczonych z
rumuńskiego przez Greka, czytanych przez Rumuna nie rozumiejącego co
czyta?
*
A moje fantazmaty na temat bicia? Jakieś awantury, z których
wychodzę zwycięsko pokonawszy przeciwnika werbalnie i fizycznie? Co
prawda, Esteban jest bardziej ode mnie zaawansowany, bo publicznie
opowiada historie, podobne do tych, którymi ja próbuję zachwycić sam
siebie. Zbyszek Herbert podobne historie opowiada.
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*
Jaka to okropna męka - nie móc się skupić! - złapałem się na innym
jeszcze roztargnieniu: opowiadanie sobie najgorszych historii jakie tylko
mogą mi się wydarzyć. Z jakim upodobaniem zagłębiam się w szczegóły
moich nieszczęść! Co to wszystko znaczy? Kto mi to wreszcie kiedyś
wyjaśni i kto mnie od tego uwolni? Prawdopodobnie literatura - i to
literatura piękna, poezja - mogłyby w tym bardzo pomóc, ale mnie się nie
chce czytać! Zdaje mi się, że kiedy czytałem literaturę nie przeżywałem tak
mocno próżni duchowych i fantazmaty nie atakowały mnie tak silnie.
Może poezja mnie wybroni rzeczywiście? Już mi to kilka razy tu
właśnie przychodziło to do głowy.
12.3. - u Airlinera.
Wczoraj dzień gadaniny. Rodzina Dawida. Śniadanie w motelu. Potem
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u mnie, z Ricardami i Dawidem, na końcu u Ricardów. Kura i argentyńskie
wybory. Deszcz padał, wiatr dmuchał. Dużo rozmawialiśmy o tornadach.
Dzisiaj przepiękny dzień. 66 stopni w mieście, już we wszystkim za ciepło.
Ricardowie z Dawidem pojechali do Chicago usprawiedliwić się, że nie
mogli głosować (cóż to za obłąkana ordynacja wyborcza: wybory w
Argentynie są obowiązkowe, a jednocześnie obywatel przebywając poza
krajem głosować nie może; natomiast musi się "usprawiedliwić"). Drobne
sprawunki, idiotyczne i obrzydliwe kino, piwo w barze i chwilę nienawiści
do Ameryki, potem księgarnia. Jakie to okropne dla mnie pójść do
księgarni: dopiero wobec książek, które mam wybrać przekonuję się jak
zupełnie nie wiem czego chcę, jak zupełnie mam nieokreślone
zainteresowania i jak zupełnie o nic, o nic mi nie chodzi. Myśli moje krążą
nieustannie wokół moich nerwic. Myśli moje to nerwice. Boję się
cokolwiek wyjaśnić sobie i nudzę się wszelkimi wiadomościami, które nie
utwierdzają mnie w mojej ignorancji i w moich strachach. Żadnej myśli nie
potrafię doprowadzić do porządku...
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*
"I went into the palace looking for the prince on the throne, but
discovered only the rat in the basement. The rat was myself".
(Wyznanie LSD-mana).
*
Książeczka pastora Edvarda E. Plowmana (The Jesus Movement)
zabawna przez to, że pisana w stylistyce "żywotów świętych". Rozkoszne
to: "i nawet europejscy dziennikarze opisali to zdarzenie". No proszę, a ja
to czytam jak rewelacje nowego świata. Zob. John Charles Cooper: "The
New Mentality" i Charles Reich "The Greeuing in America".
13.3.
Czytanie do poduszki Vonneguta (Mother Night) - głupie że strach.
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Czytanie Millera (Sexus) - głupie, dziecinne, bez stylu, bez wyobraźni.
Fatalne skutki. Bezsenność. Czytanie Janusza Pasierba. Dziecinne. Rano
coś jakby modlitwa? Ricardo powiedział mi, że zaczął się modlić, bez
wiary - z rozpaczy i ze strachu, w poczuciu zupełnej bezradności.
Moja modlitwa - jakby brzmiała:
Ojcze - jedyny mój i prawdziwy ojcze...
I cóż to za kłamstwo: modlić się do ojca idealnego? Mój jedyny i
prawdziwy ojciec był ten - słaby, niemądry, tchórzliwy, krętacz, żebrak,
bez charakteru i wyobraźni, a tylko z tym zwierzęcym poczuciem
wierności i obowiązku, które dla mnie stanowi o człowieczeństwie i jest
jedyną nadludzką wiedzą - jedyną prawdziwie boską. Mój ojciec był
wspaniałym Bogiem - Bogiem niedoskonałym, Bogiem do poprawienia.
Jakim Bogiem chciałbym być dla Jędrka? Bogiem samoświadomości.
Bóg jest figurą ojca, ojciec jest figurą Boga - coś to głupio brzmi,
implikuje świat bez modlitwy, świat bez nadziei, świat nieustannego żalu,
oparty na wspomnieniu, auto-analizie, na porachunku, świat, w którym Ja
(Ego) jest arbitrem.
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Żydzi mieli rację: Boga można znać wtedy tylko kiedy się objawi i
powie słówko o sobie.
Rzecz w tym, że objawieniem jest samo istnienie.
Skąd wiem, że Bóg jest?
Stąd, że jestem.
Skąd wiem jaki Bóg jest? Z cech bytu odczytującego cechy, z cech
mojego o nim myślenia. Bóg jest zakodowany w bycie, w myśleniu, w
języku, w strukturze mózgu, w pra-strukturze rzeczy. Skąd wiem, że jest
osobą? Bo ja nią jestem i ponad osobę nic doskonalszego nie znam. To
więc od czego zależę, to co było przede mną, co będzie po mnie, jest
osobą, lub czymś więcej jeszcze, czego inaczej jak poprzez osobę
wyobrazić-pomyśleć - nie umiem. Bóg osobowy jest pokornym
przyznaniem się do błędu - jest redukcją, jest modlitwą.
Ale wcielenie? Odkupienie? Łaska? Zmartwychwstanie? Świętych
obcowanie? To już literatura; to już tylko literatura.
Houston, 22.4. - Wielkanoc.
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Czy Jezus Chrystus zmartwychwstał? Jeżeli zmartwychwstał był
Synem Bożym, który zeszedł na ziemię, aby ją odkupić i rzeczywiście
odkupił, a to znaczy, że my żyjemy i umieramy jak on dla
zmartwychwstania. Jeżeli nie zmartwychwstał, życie nasze jest tylko męką,
ułudą i kłamstwem, i nic w ogóle nie ma w nim znaczenia; produkcja ułudy
jest jedynym jego celem.
Zmartwychwstanie Jezusa jest jedyną wskazówką nieśmiertelności.
Tylko zmartwychwstanie jest nadprzyrodzone, ponieważ zawiera w sobie
wyzwanie; sprzeciwia się najbardziej życiu i sprzeciwia się śmierci.
N.Y. 1.5.
Panam 600 IAV AT. 48.
N.Y., 3.5.
Giovanni di Paolo.
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Paradise. Brat wita brata, biskup matkę, przyjaciel przyjaciela, kardynał
młodego faworyta, papież anioła pięknego jak dziewczynę, dwaj zakonnicy
w miłosnym uścisku, inny zakonnik z aniołem, mąż z żoną odchodzą? Czy
inny anioł? Czy wszyscy ci aniołowie to kobiety?
Inny Giovanni w di Paolo: tryptyk: św. Augustyn i św. Monika.
Pierro de Cossimo: Sceny pożegnalne i hołdownicze.
Rembrandt Kobieta w żółtej zapasce;
Apostoł w szerokim kapeluszu i przepasany fioletowym pasem
trzymający dłoń na głowie Homera;
Młody nieśmiały Chrystus - młody rudowłosy Żyd;
Lukrecja ściskająca krwawy sznur, z nożem w drugiej ręce, broczy
krwią, czeka na śmierć.
Thomas Pynchon
V.
The Crying of Lot 49 Grawity's Rainbow [Aviking Compess Book]
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Richard Ferina
"Been Down so Lonc is Loops Like up to me.".
Warszawa 27.VI.
Zaczyna się tak: okrągły teatr ... publiczność wkoło siedzi, ukryta w
półcieniu - światła gasną, kiedy zapalają się nad kręgiem po środku
umieszczonym stoją tam postacie w przepysznych strojach z wczesnego
renesansu - stoją parami w uścisku: brat wita brata, biskup w złotej kapie
wita matkę-staruszkę, przyjaciel-mężczyzna w średnim wieku - wita
przyjaciela, kardynał młodego faworyta, papież anioła pięknego jak
dziewczyna, dwaj zakonnicy w białych habitach trwają w miłosnym
uścisku. W krąg wchodzi mężczyzna we współczesnym stroju i kobieta we
współczesnym stroju - patrzą na siebie długo - odwracają się od siebie ...
rozchodzą ... światło gaśnie, a kiedy zapala się, stoi ów mężczyzna.
Jesienny dzień. Scena na łące, w lesie sosnowym. Pali papierosa, patrząc na
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drzewa ... śledząc wzrokiem ptaki ... Rzuca papierosa. Idzie w stronę
domku skrytego w gęstwinie. Domek letni, ładnie zbudowany ... ale
zaniedbany ... w środku nieporządek. Ślady obecności kobiety ... ale jakby
dawniej ... Telefon ... Fotografia ... Mężczyzna kładzie rękę na słuchawce
... patrzy na zegarek ... rezygnuje ... Słychać skądś przyciszone głosy ...
Mężczyzna patrzy przez okno... Przez łąkę idą Przyjaciele ... w
letniskowych strojach ..., idą powoli niosąc koszyki z jedzeniem, butelki z
winem ...
Ten przyjmuje ich bez zdziwienia ... Rozsiadają się gdzie kto może ...
wyjmują jedzenie mężczyzni odkorkowują butelki ... przyciszona rozmowa
...
- Ciepło ...
- Otwórz to ...
- Czekaj ...
- Co to jest?
- Zjedz coś ...
- Tak ...
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- Dziękuję ... etc. ...
Po chwili milczenia jeden z mężczyzn pyta:
- Dzwoniłeś?
- Jeszcze nie.
Po chwili:
- Nie ma co dzwonić, Pojadę wieczorem.
Młoda dziewczyna ... coś między nią a mężczyzną.
Dyskretne zbliżenie ...
Rozstają się szybko ...
Wloką się chwile ...
Wieczór zapada, mgła poczyna wypełzać z lasu.
Przyjaciele odchodzą; gesty pocieszenia i otuchy jak po pogrzebie ...
On zostaje sam próbuje coś porządkować ... szelest - w drzwiach
dziewczyna ... Zbliżają się. Całują ... Rozbierają się szybko, zachłannie i
rozpaczliwie, walą się na łóżko ...
Rozmowa:
Dz. - próbuje mówić, obudzić go z odrętwienia - całuje go po twarzy:
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- Obudź się
- Nie śpię.
- Przestań o tym myśleć.
- Nie myślę.
- Myślisz! Myślisz, że ją zamordowałeś! Myślisz, że jesteś winien.
- Nie myślę. Wiem.
- Co wiem?
- Wiem, że jestem winien. Jestem winien, bo żyję i będę żył.
- Kochałeś ją ... Dałeś jej wszystko co mogłeś.
- Nie kochałem jej.
- Nie kochałeś jej, bo nikogo nie kochasz. Nie kochałeś jej ani nikogo, bo
siebie nie kochasz. Ona umrze, ty będziesz żył ze mną i wiem, że nie
będziesz mnie kochał, i nie żądam tego, nie chcę tego, nie mów mi nigdy,
że mnie kochasz, i nie próbuj nawet być dla mnie dobry. Nie mam złudzeń.
Nie chcę mieć złudzeń. Bądź. Żyj. To wszystko. I przestań myśleć.
Mężczyzna ubiera się.
Oboje wsiadają do samochodu. Jadą do miasta. Do szpitala. Ona zostaje
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w samochodzie zachowując się nerwowo. Przeszukuje samochód. Niszczy
jakieś intymne śmieci. Wychodzi mężczyzna. Siada za kierownicą. Nic nie
mówi. Ona próbuje zrobić gest. Ten rusza nagle. Jedzie z furią. Mgła. Ona
jest przerażona
Serpentyny. Zabija jakąś kobietę i strąca ją w przepaść. Nagle uspokaja
się. Ona nic nie widziała. Nadjeżdża biała dziewczyna na rowerze. Widziała pani? Tak, proszę pana. Słyszała pani krzyk? - Tak proszę pana.
Będzie pani świadkiem? - Tak proszę pana.
On jedzie oskarżyć się. Dziewczyna opuszcza go. Jedzie na milicję.
Wracają. Nie ma ani, ciała ani dziewczyny białej. Zmusza ich do
poszukiwań.
Poszukiwanie. Nic. Gdzie jest biała dziewczyna? Szuka jej. Wypytuje.
Zapamiętał jakiś znak - medalion. Myśli, że to religijny. Pyta księdza. Ten
przyjmuje go z odrazą. Odwrócony krzyż? Kościół zdrajców.
Wraca do swojego domu. Jest uporządkowany. Wszystko na swoim
miejscu. Jego dziewczyna czeka. Schodzą się przyjaciele. Idą parami jak w
obrazie. Znoszą butelki. Jest "uczta". Żarty jak po pogrzebie. Zostawia ich 2135

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

ucieka, jedzie sam. Samobójczo. Widzi białą dziewczynę. Zjeżdża za nią w
las - wali się w przepaść.
Warszawa. 3.7.73.
Po długiej przerwie, spowodowanej być może tylko brakiem notesu,
wracam do dziennika.
Sytuacja: Jędrek w łóżku chory na odrę czy różyczkę, do PWST nie
dostał się, egzamin na polonistykę będzie zdawał jak wyzdrowieje. Co do
mnie piszę nowelę filmową na ten temat, który mnie prześladuje od 9 czy 8
lat - katastrofy we mgle i napraszania się o karę - i zabieram się do noweli
o Chopinie. Wszystko wyłącznie dla pieniędzy z nadzieją, że potrafię
mimo to zrobić coś istotnego. Coraz mniej w to wierzę. Do T.P. przestałem
pisać; przerwałem w listopadzie, w Iova, i nie potrafię już wrócić ani do tej
formy, ani do tego stylu, ani do tych spraw, ani do tego pisma, ani do mnie
samego sprzed roku. Wszystko widzę ostrzej. Nie wiem dlaczego. Nie
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wiem co się stało. Czuję się jakby po zdjęciu rusztowań.
Najistotniejszą zmianę odczuwam w stosunku do katolicyzmu. Po raz
pierwszy poczułem obcość. Może to było w kościele w Iova, może kiedym
czytał tę głupią książkę Janusza Pasierba. Kościół poniósł nieodwracalną
klęskę ponieważ jego historia została odsłonięta z całym okrucieństwem, a
on się z niej nie usprawiedliwił - ponadto nie wyjaśnił i nie chciał wyjaśnić
na czym w dzisiejszym, jednolitym świecie, (jednolitym etycznie) polega
jego powszechność oraz na czym będzie polegać jego apostolstwo. Ani
nieomylny, ani powszechny, ani apostolski, przestaje być boski; a jeśli nie
jest boski, to pozbawiony ziemskiej siły (którą zawdzięczał współdziałaniu
z polityczną władzą i przymusem wychowawczym działającym na jego
rzecz), staje się prowincjonalnym anachronicznym jak monarchia
brytyjska. Ani jedno z mocarstw dzielących dzisiaj władzę nad światem i
decydujących o jego losach nie było, nie jest i nie będzie katolickie.
Jedynym jego atutem ideologicznym są dzisiaj komunistyczne, katolickie
kraje: Polska, Węgry, Czechosłowacja (częściowo) i NRD (również
częściowo). Wszędzie indziej znaczy tyle co masoneria, albo mniej.
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Wszystko co w kościele nowe, rzeczywiście nowe, przeczy mu w jego
najistotniejszych podstawach ...
*
- Idziemy na przyjęcie - powiedziała stanowczo, ujmując go pod ramię.
Uwolnił się gwałtownie.
- Chcę wiedzieć - powiedział z mocą.
- Co pan chce wiedzieć?
- Kto dzwonił? Policja?
- Biuro kongresu. Pytano z policji czy pan jechał samochodem, nocą, przez
góry. I nic więcej.
- Nic więcej ...
--- Zaraz - powiedział, chodząc szybko po pokoju z rękami przy ustach.
Próbował zebrać myśli, które umykały mu tak jak wtedy, gdy rwał się
...
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--Próbował zebrać myśli, które umykały mu jak rwące się wątki
powieści.
- Co się stało? - zapytał sam siebie, ale na nieszczęście zadał to pytanie
głośno.
- Pan mnie pyta? - spytała głupkowato.
Stanął przed nią:
- Która godzina?
- Już panu mówiłam ... dwunasta.
- Spałem tak długo - rzekł nakręcając zegarek - usiadłem w fotelu, żeby
zebrać myśli, zastanowić się, odetchnąć i zasnąłem!
- Nic się nie stało - rzekła - musiał pan wypocząć. Szkoda tylko, że nie
położył się, pan do łóżka.
- Nic się nie stało? - spytał zdumiony.
- No ... strata wielka ... nie ma pan magnetofonu, taśmy z przemówieniem,
ale to się da odtworzyć.
- Co da się odtworzyć?
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- To przemówienie, które pan nagrał. Skrzywił się.
- To kłamstwo. Nie miałem żadnego przemówienia.
Patrzyła na niego mrugając długimi rzęsami.
- Czemu pan mnie okłamuje.
- Muszę coś powiedzieć.
- Nie miał pan wypadku?
- Nie.
- Nie zgubił pan magnetofonu?
- Nie.
- A dlaczego pan nie ma przemówienia?
- Bo nie mam nic do powiedzenia.
- Nie wierzę.
- A no właśnie. Nikt nie uwierzy. Więc niech pani wszystkim powie co się
stało.
- Ale ja nie wiem co się naprawdę stało. Pan tak kręci.
- Zaraz pani powiem - rzekł tajemniczo siedząc przy niej blisko i
obejmując ją za ramię.
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Nachyliła ku niemu głowę.
- Zabiłem człowieka ... Wziąłem do samochodu włóczęgę, niemowę
niespełna rozumu, który w czasie krótkiego postoju w lesie, ukradł mi
magnetofon z moim długim przemówieniem ... Ścigałem go po
serpentynach, próbując zajechać mu drogę i stało się, że wpadłem na niego
- rozbiłem go - strąciłem w przepaść razem z moim magnetofonem,
przemówieniem i z moją odpowiedzią na pytanie co jest najważniejsze.
Rozumie pani? Rozumiesz Ireno?
- Gorąco mi - szepnęła. Pomógł jej zdjąć żakiet.
- Nic nie rozumiem - szepnęła [...] tuląc się do niego.
- Czy mam ci powtórzyć?
- Nie trzeba - powiedziała - to i tak wszystko kłamstwo.
- To nie kłamstwo dziecino - rzekł surowo - to opowieść ...
- Po co mi ją opowiadasz.
- Bo w nią wierzę! - wykrzyknął. - i pragnę żebyś i ty w nią uwierzyła,
piękna czytelniczko ...
Pocałował ją parę razy w odsłoniętą szyję, co ona zniosła biernie,
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mrugając powiekami.
- Ale co teraz będzie? - spytała.
- Z czym? - wymamrotał zajęty jej ciałem.
- Z kongresem? - odrzekła nerwowo.
- A cóż mnie to obchodzi. Stworzyłem sytuację, martwię się teraz jak z niej
wybrnąć.
--- Z kongresem - odrzekła nerwowo - co powiem moim władzom?
- Powiesz wszystko co ci powiedziałem.
- Przecież to nieprawda.
- Skąd wiesz?
- Sam pan powiedział, że to tylko opowieść.
- Jako zaufany pracownik biura organizacyjnego musisz wiecznie donosić
wszystko co opowiedziałem a obowiązkiem władz jest sprawdzić co się
stało. Podaję wszystkie szczegóły - czas, miejsce ...
- Ale co będzie z przemówieniem?
- Nieprzewidziana okoliczność - rzekł z dumą pisarz - Stworzyłem ją, a
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teraz martwię się co z nią zrobić. Ja zrobiłem swoje, wy róbcie swoje.
Piękna funkcjonariuszka siedziała nieporuszona, myśląc intensywnie co
jej robić wypada wobec tak nieprzewidzianych okoliczności. Pisarz patrzył
na nią z zachwytem, oglądając w jej osłupieniu wspaniałe skutki swojej
opowieści.
Wtem zadzwonił telefon.
- Przyjmij - powiedział pisarz.
Irena podjęła słuchawkę i opuściła ją natychmiast z przerażeniem.
- Policja - powiedziała.
- No proszę - rzekł tryumfalnie Szczęsny.
4.7.
Przedwczoraj Corzonowie i Pełeńscy, Hanuszkiewiczowie nie przyszli
ze strachu przed różyczką czy odrą, albo też dlatego, że nie chcieli. Adam
zdaje się odegrał jakąś rolę w spaleniu Andrzeja w PWST. Wczoraj zaczęła
się konferencja w Helsinkach. Następna po Monachium próba
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zalegalizowania podbojów i gwałtów; Rosjanie wygrali zimną wojnę teraz podpisują rozejm.
Co do noweli:
Irena - kobiecy idiotyzm.
Koktajl - absurd.
Wszystko wyjaśnia się z nadejściem policji.
Szczęsny zaraz po przyjeździe zameldował rzecz policji.
Kiedy go Irena budzi jest pewien, że to właśnie policja. Irena: to nie moja
sprawa, przyszłam pracować z panem nad przemówieniem. Schlebia mu,
podnieca go, uspokaja go. "Napewno nic się nie stało".
Ale myśl Szczęsnego idzie już tylko w tym kierunku i gdy policja
dzwoni, że znalazła trupa - Szczęsny jest szczęśliwy. Decyduje się iść na
przyjęcie i dyktuje Irenie szalone przemówienie a na przyjęciu drażni
wszystkich swoim wyznaniem prowokacyjnym.
W tym momencie zjawił się policjant - przyjacielski - Szcz. szczęśliwy,
że będzie aresztowany - cały czas peroruje - wyznając swoją ochotę do
morderstwa. Wiozą go na miejsce i każą odtworzyć scenę. Policjanci grają
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jako statyści - kamery, reflektory. Policja udowadnia Szczęsnemu, że nie
mógł tego zrobić. Kto to zrobił? Jego przyznanie się do winy komplikuje
śledztwo. Ale jakże on ma się wycofać? Tyle już nagadał na ten temat, już
tak się zżył z tą myślą, już opracował sobie temat, który ma być światową
rewelacją. Jedyny świadek: dziewczyna.
(W tym celu musi być bliżej wypadku, a na rozkaz Szczęsnego
zachowywać się bardziej gorączkowo).
Jadą na konfrontację - ona w klatce - milczy.
5.7.
Coś niedobrze - z tą kobietą "tłumaczką" nie wychodzi.
Ktoś inny, poważniejszy powinien zjawić się u Szczęsnego - sam diabeł
chyba.
Tak, diabeł - a może dziennikarka?
Tak, dziennikarka i fotoreporterzy ...
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6.7.
Lepiej było poprzednio:
bandzior nagle decyduje się na poszukiwania i znajduje tę czapkę.
Zobowiązuje Szcz. jednocześnie do milczenia.
Szczęsny jest więc niepewny.
12.7.
- Co do mnie, proszę pani, nie mam wcale instynktu szczęścia ... Jestem
więc właściwie bezpieczny ... invulnerable ...
--Do tego nijakiego człowieka poczuł sympatię; obaj byli niekochani.
--- Oczywiście, że boję się pani. Boję się wszystkich kobiet z wyjątkiem
tych, którymi pogardzam. Dlatego tym ostatnim oświadczam moją miłość.
I dotrzymuję słowa!
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22.7.
Z powyższych zdań wyniknęła zupełnie inna historia, którą mam dość
zaawansowaną i której, co najważniejsze, trzymam się dość konsekwentnie
od 10 dni, jak widać dni.
Postanowiłem wstawać, względnie budzić się wcześnie rano, (o 6-tej) i
pisać regularnie do 7:30. To realne i zupełnie wystarczy, aby sfabrykować
2 strony; teoretycznie pozwoliłoby mi to wydać z dwie książki rocznie.
Obliczyłem, że zarabiałbym wtedy (zakładając pełną regularność pisania i
wydawania) ok. 5.000.- miesięcznie, czyli tyle ile wynosi dobra pensja źle
zarabiającego Polaka. To nie tak źle, licząc, że miałbym to za 1.5 godziny
pracy, podczas gdy ów Polak musi na ten sam grosz pracować 8 godzin
dziennie.
Obawiam się, że dzisiaj już planu nie wykonam. Obudziłem się o 6:40
z bólem głowy, czyli z kacem po wczorajszym piciu z Korczakiem. Lubię
tego ptaszka, ale jego głupawy świergot doprowadza mnie do odruchów
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zbrodniczych, aż do ochoty na przyduszenie mu gardła. Gada bez przerwy.
Sen dzisiejszy: o ludziach-ptakach, byłem na zawodach ludzi
umiejących latać bez pomocy maszyn. Wzbijali się po prostu w powietrze
ponad głowy tłumu. Byłem tym zachwycony. Sam też latałem, ale jakimś
samolotem niby jako obserwator. Potem jakaś dziwna historia: pakowałem
rzeczy i papiery po długim pobycie w jakimś obcym miejscu. Wszystko
miałem bardzo nieporządnie poukładane w stos, i ten stos rozsypał się.
Papiery - jakieś małe, niebieskie karteczki, podobne do czeków First
National Bank, wysypały się przez jakąś szczelinę w ścianie na łąkę, gdzie
je wiatr począł roznosić. Potem była niejasna historia z jakimś grobem i
zmierzającym do niego orszakiem żałobnym składającym się z samych
mężczyzn - i to sportowców. Potem było jakieś włóczenie się po mieście z
"kolegami", t.zn. wiedziałem o nich, że to jacyś moi koledzy, z którymi
tracę czas, ale miło go spędzam. Rozpoznałem wśród nich tylko Rysia
Kosińskiego, którego przez zaułki ogrody i furtki odprowadzaliśmy do
domu ... Gdzie ty mieszkasz? - zapytałem go - Tu - pokazał kolejną furtę. Co to za ulica? - Konspiracyjna - odpowiedział, znikając za furtą.
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Zdaje mi się, że to był pierwszy znaczący sen od przyjazdu ze Stanów.
Jędrek nie dostał się na polonistykę, co mnie zmusiło do
upokarzających manewrów. Musiałem zabiegać o względy ludzi, którymi
pogardzam: Bartelskiego, który mnie może zaprotegować do
Jakubowskiego i Kłosowskiego, który mi dał drogę do ministra. Ohyda!
*
Dlaczego właśnie mojego ojca i mnie spotkać musiało nieszczęście
domu złego, rządzonego głupstwem? Widocznie mój ojciec i ja, obaj
zanadto okazywaliśmy strach przed złem i głupstwem. On był, a ja wciąż
jestem, bezbronny wobec zła i głupstwa codziennego tak śmiesznego, że
nawet nie daje zadowolenia, gdy zadaje cierpienie. I boli, i poniża.
Kiedy Kazia mówi, plącząc po swojemu fakty, nazwy i słowa, Jędrek
wykrzywia się jakby go kto piłował żyletką. A ja muszę znieść i jedno, i
drugie: jej głupstwo, jego złość.
Kiedy plecie coś po swojemu, a ona gniewa się na niego, też muszę
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jedno i drugie znieść. Może mnie to po prostu nic nie obchodzi i dlatego
tylko cierpię, niezdolny do bezpośredniego zaangażowania? Może to jest
jeszcze jedna męka braku miłości? I może na tym samym polegała męka
ojca? Zniósł szaleństwo matki, ponieważ było mu wszystko jedno - i tak
nikogo innego nie pokochałby, i tak nie byłby szczęśliwy, względnie - i tak
byłby szczęśliwy przez siebie samego - przez swoje ustępstwa, przez swoją
dobroć - a nie przez odwzajemnioną miłość do drugiego człowieka.
Ja, tak jak mój ojciec, jak ojciec boję się wzajemności. Mam potrzebę
kochania, która mi wystarczy za całą miłość. Wobec tego jej przedmiot jest
mi zupełnie obojętny - Cierpienia, które mi zadaje odpychające mnie
bóstwo, są dla mnie widocznie rozkoszą. Oczywiście, że z takim
usposobieniem winienem był zostać kapłanem. W literaturze też mogę coś
uzyskać, jeśli z tej sprawy zrobię swój główny temat.
23.7.
Wczoraj znów myślałem jak by gdzie pieprz rośnie uciec i więcej na
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oczy nie oglądać moich najbliższych, a dziś idylla rodzinna, rozkwitła w
najlepsze tylko dlatego, że miłość własna obojga złapała jakieś chude
przynęty: Gucio Holoubek był łaskawy, udzielając wywiadu pani redaktor
oraz wspaniałomyślnie oferując młodemu artyście coś w rodzaju stażu w
teatrze.
Co do mnie dzień spędziłem mizernie. Pojechałem tłumik naprawiać nic ciekawego, jeśli nie liczyć przejazdu przez miasto w okropnym nastroju
i z piekielnym łoskotem jaki wyprawiał mój motor. Przechodziłem potem
obok kościoła na Grzybowskim placu i śmiać mi się zachciało gdym
zobaczył na fontannie napis: Świętemu Karolowi Boromeuszowi chwała a
wiernym - coś tam. Dlaczego mieszkańcy Grzybowa akurat mieli czcić
tego włoskiego hrabiego - kardynała? W domu zjawił się pan Frey, z
zurychskiego Tages Anzeiger, przed którym upuściłem trochę żółci i nawet
mi to dobrze zrobiło. Pisanie - tego okropnego Chopina - walka z
Andrzejem, aby wstał i z powrotem na Wolę po samochód. Do domu trochę pisania i co? I co? Obiad, przy obiedzie ta idiotka Leopoldowa, przy
sąsiednim stole Rymkiewiczowie odwracający wzrok. I co? I co? Drzemka,
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kąpanie psa, spacer, trochę pisania, głupie telefony towarzyskie
(Bocheńscy), kolacja, rozmowa z Jędrkiem, który wrócił z Pirandella.
Potem znów pies. I co? I co? Może mi się co przyśni. Dzień bez jednej
myśli, bez wzruszenia, bez upodobania, dzień bez światła.
24.7.
8 rano - nic mi się nie przyśniło. Czytałem. Tonia Kr_gera do poduszki
- rozmowę z Lizawettą.
25.7.
Taki początek przyszedł mi do głowy:
"Punctum". Wszystko od początku, od nowa, mój mistrzu, opowiedz jak to
było po kolei albowiem nie umarłbyś spokojnie, gdybyś tego nie uczynił, a
umierać pora.
Punctum. Urodził się 29 listopada 1928 roku pod znakiem Strzelca.
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Rok rocznie w wieczór jego urodzin ulicami miasta przeciągał barwny
capstrzyk z muzyką i pochodniami. Słowo "capstrzyk", warto dodać,
pochodzi ...
26.7.
Moje sprawy:
Miłość, której nie mam, praca, której nie lubię, Bóg, którego nie znam i
za którym tęsknię, Śmierć, której się boję i ciało moje, którego nie mogę
przezwyciężyć.
A to wszystko jest miłość, której nie mam, i której brak odzywa się we
mnie najróżniejszymi bólami.
1.8.
Skończyłem tę okropną nowelę o Szopenie i czuję się jak Łopalewski
po napisaniu kolejnego wypracowania historycznego.
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Jędrek na wsi. W domu oczywiście rozejm. Kino. O "księżnej greckiej"
zapomniałem, ale do noweli wrócę.
Zabrać się do Kościuszki.
7.8.
Nigdy już nie będę szczęśliwy w zwyczajnym ludzkim sensie.
Jeśli chcę mieć śmierć spokojną i usprawiedliwić moje istnienie, muszę
w pisaniu odnaleźć to wszystko, czego nie znalazłem w życiu.
Mam do napisania.
1. Historię moją tj. zniewolenia uczuć;
2. książkę o miłości - miłość jako mądrość.
9.8.
No, no, niezłe myśli o pracy, miłości - o sobie, ludziach i Bogu. Do
spisania!
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Kraków - 11.8.
Pogoda. Mgiełka upalna. Zieleń i złoto. "Piękny kraj". W
rzeczywistości okropny - przyroda to nie argument. "Piękno krajobrazu" dobra pociecha, która przychodzi z zacofania gospodarczego: różnorodne
pólka - to tym obsiane to owym. I dzikie laski. I drogi kręte. Pewnie, że to
ładniejsze od monokultury. Domy - koszmar. Osiedla piętrowych kurników
pod Kielcami.
W Krakowie. Rozpaczliwie brudny zatłoczony szpital - szare,
obrośnięte gołębim łajnem, popękane mury. Całe miasto zaniedbane krzywe bruki, domy, którym przez 100 czy 50 lat nie pozwolono starzeć się
- na to nałożono fałszywy blichtr w postaci gigantycznych
pretensjonalnych neonów.
Kościół jezuitów na Kopernika ("Na Wesołej"). Moje zdumienie: nic
się nie zmieniło. Te tajemnicze znaki, te szczegóły budowy i mozajek
wypatrzone przeze mnie w godzinach nudy, w czasie mszy i kazań.
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Było już po południu. Kościół był pusty. Obszedłem go dokoła. I w
bocznej kaplicy odnalazłem księdza, który samotnie, bez ministranta i
kogokolwiek kto by słuchał, odprawiał mszę - po dawnemu, po łacinie.
Mruczał do siebie, sapał astmatycznie.
Usiadłem w ławce, i gdy on odwrócił się mówiąc "Orate frates" - do
nikogo - miałem ochotę odpowiedzieć mu [..."Suscipiat dominium
sacrificium de munitas tui ... "...] .
W szpitalu wnuk karmiący babcię.
W domu pielęgniarki. Pokój wielkości naszej łazienki - i radość
cudowna, brązowa pudliczka z [...] małych w koszyku.
U Teresy Błońskiej.
21 albo 20.8.
Znowu byłem w Krakowie. Nic ciekawego nie zapamiętałem. 90-letnia
staruszka w restauracji.
- Można długo żyć, ale to nie jest takie bardzo ciekawe.
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- W każdym razie jest to jakieś zwycięstwo - powiedziałem ażeby coś
powiedzieć.
Zastanowiła się.
- Czy ja wiem - rzekła z wahaniem - może.
A potem oczy jej zabłysły i dodała:
- Za rok jeżeli dożyję, będę mogła powiedzieć czy to było zwycięstwo.
- Dlaczego dopiero za rok?
- Jak wygram proces! - wykrzyknęła.
Była to dawna właścicielka wytwórni leków "Pharma". Ma 70%
udziałów i procesuje się, ze swoim pełnomocnikiem, który ją okradł.
Jej oczy miały ten sam wesoły wyraz, który zauważyłem u wuja Jurka
Chudzikiewicza, kiedy go widziałem ostatni raz w wieku 99 lat. Polega to
prawdopodobnie na jakiejś degeneracji gałki ocznej. Jak bolesne grymasy
niemowląt poczytuje im się za wesołe uśmiechy, tak starczy wytrzeszcz
nazywa się pogodą i weselem.
W szpitalu tęga dama wyła i zawodziła, bo przyszedłszy z kwiatkami,
owocami i słodyczami do matki zastała łóżko puste - matka zmarła, o czym
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nikt jej nie zawiadomił. Całkiem to samo było z moim ojcem. Przyszedłem
z cielęciną. W menażce. Zobaczyłem mojego brata rozmawiającego z
lekarzem na półpiętrze.
- Przyjemna nowina - powiedział widząc mnie - tatuś zmarł.
Mój brat ma w ogóle niezwykłe pomysły językowe. O śmierci cioci
Róży Morawskiej - zawiadomił mnie tak:
- Cześć, dzwonię do ciebie a w a r y j n i e. Ciocia Róża zmarła.
21.8. (jednak 21!)
Moim dniom brak kulminacji, podczas gdy moja liturgiczna natura
domaga się ich stanowczo, a nie otrzymując tego co jest jej potrzebne
usypia, jałowieje. Potrzeba ta jest estetyczna i etyczna zarazem. Estetyczna
gdyż istotą jej jest poczucie rytmu tak fundamentalne dla mojej
wrażliwości - i etyczna, gdyż skrytą intencją, która rytm przywołuje jest
chęć oczyszczenia się. Rytm przełożony na kategorie etyczne to następstwo
winy, sądu i wybaczenia.
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Kulminacyjnym momentem mojego dnia ("Nie ma rzeczy cenniejszej
nad wartość dnia" - to zdanie Goethego cytuje T. Mann w liście do
Genevieve Bianquis - Listy, t.3, str. 278) powinno być spisywanie wrażeń
zaznanych od rana do wieczora; a więc wieczorem powinienem spisać
wszystko co w ciągu dnia przeżyłem, przeczytałem, powiedziałem i
wymyśliłem. Zapiski te jednakże, jeśli mają być coś warte, muszę rano
następnego dnia (nazajutrz) przepisać na maszynie, odpowiednio je
poprawiając, wzbogacając i rozwijając. Zapewnię w ten sposób ciągłość
mojemu życiu duchowemu i utrzymam się w stylu. Wolno mi je będzie
również wykorzystywać w korespondencji. Życie pisarza powinno być
kontynuowaniem stylu, szukaniem słów, poprawianiem zdań.
Będę więc zaczynał dzień od poprawiania zapisków z dnia
poprzedniego. Następnie będę musiał poświęcić się fikcji, nie na dłużej
jednak jak na 1,5 godziny, poczem nastąpią zajęcia inne jak to: listy, nauka
języka, czytanie i notatki z lektur. Nie czytać bez notatnika! Lektura taka
nie ma żadnej wartości. Notatki z lektur prowadzić na luźnych kartkach
(tak jak to robiłem niegdyś w liceum) a kartki te gromadzić w teczkach
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segregując wedle tematów, dbając o to, aby gdy się z nich złoży jakaś
całość, komponować je w eseje, artykuły, felietony etc. Mój dorobek
dotychczasowy należy uznać jedynie za zapowiedź, za podstawę do wiary
w siebie, w to, że wszystko co robię może mieć wartość, ponieważ
zapewniłem sobie posłuch i uwagę. Teraz należy mówić. Teraz należy
utwierdzić swą przewagę i nadać jej wartość nie wedle wymagań rynku, ale
wedle moich ambicji i mojego poczucia wartości.
Gdyby w zapiskach z dnia znalazły się pomysły fabularne, lub nawet
fragmenty prozy fikcyjnej, trzeba je włączyć do owych wieczornych
opracowań, a nazajutrz wykorzystać je tak jak na to zasługują.
Uwaga: nic nie kreślić w tych notatkach, a raczej korygować, nie
wahając się nawet przed powtarzaniem tej samej myśli lub opowiadania po
kilka razy, jeśli przyjdzie mi do głowy lepsza formuła. Starać się o to, aby
każde nawet błędne zdanie było pełne, zakończone. Wytworzyć w sobie tą
drogą przymus kończenia, zamykania myślowych, stylistycznych czy
fabularnych struktur; nie mam już czasu na pozostawianie rzeczy otworem.
Nie kończąc zdania, myśli lub utworu dzisiaj, ryzykuję, że nie skończę go
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nigdy!
22.8.
Dziś spacerując z psem, spotkałem Ryszarda Przybylskiego. Stał na
Polnej czekając na kogoś i odwrócił się do mnie plecami, gdy mnie
zobaczył nadchodzącego. Zatrzymałem się więc i powiedziałem do pleców:
- Wiem, że jesteś zły na mnie, ale przywitaj się.
Przyjął mnie z wyniosłą godnością. Powiedział mi najpierw, że jestem
do głębi niechrześcijański! przytaknąłem z zapałem - tak mi się to
spodobało. I powiedziałem:
- Kiedy piszę, człowiek zamienia mi się w przedmiot moich operacji
logiczno-stylistycznych. Zaczynając pisać, nie wiem jeszcze co zrobię. Nie
myślę wcale "przypieprzyć". Wszystko staje się w trakcie pisania, a ten
proces "obróbki przedmiotu" jest dla mnie niemożliwy do zatrzymania.
- To właśnie - potwierdził - jest niechrześcijańskie.
- Literatura jest - pogańska i niemoralna, czy amoralna - powiedziałem.
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- Gombo, Gombo - wykrzyknął. - to twoja chłopięca strona ... .
Dalszy ciąg rozmowy był jednakże poważniejszy. Opowiedział mi o
swoich perypetiach związanych z artykułem o Stawroginie w Tekstach. Nie
wolno mu pisać, a cytaty z jego książek i jego nazwisko z indeksów i
bibliografii cenzura wykreśla. Przyb. nie przywiązuje do tego wielkiej
wagi. Nazwał to "ławką kar". Przypomina, że operacja potrwa niedłużej niż
do końca roku. Martwi go rzeczywiście to, iż nie wyjdzie jego książka o
Dostojewskim (t.II), której fragmentem był artykuł o Stawroginie, i że
właściwie nie ma nawet po co pisać książki o Mandelstamie. Decyduje się
więc wydać je na zachodzie - we Włoszech zdaje się. Powiedziałem mu,
żeby tego nie robił, bo sobie odetnie drogę do druku w kraju i że lepiej by
zrobił może wyjeżdżając na jakiś czas zagranicę. Powiedziawszy to,
pożałowałem zaraz. Powiedział:
- To bardzo źle, że Kołakowski i Baczko, którzy wykładali tu dobrą
filozofię, są zagranicą ...
W pierwszej chwili nie zrozumiałem o co mu chodzi, aż dopiero po
chwili: uważa widocznie swoją "emigrację" za podobnie doniosłą, a mnie,
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namawiającego do niej, podejrzewa o Bóg wie jakie zamiary. Następnie
przeszedł do zarzutów, których wysłuchałem milcząc - osłupiały.
Powiedział mniejwięcej tak:
- Ludzie uważają, że ty i Lisowski pod pozorami liberalizmu uprawiacie
działalność idącą na rękę reżimowi. Lisowski odrzucił mój esej o Mandel.
zanim jeszcze zrobiła się awantura ... Ty ... - tu nie dopowiedział, ale
zrozumiałem: chciał powiedzieć, że uderzyłem go razem z władzą wszystko to - ciągnął - niby tak żartobliwie liberalnie, tak ot, lekko-myślni
ludzie. Ty twojej duszy już nie zmienisz, a reżim będzie to jeszcze
pogłębiał.
- Co? - spytałem - moje złe cechy?
- Oczywiście. Byli tacy no, i niewiele dobrego można o nich powiedzieć.
Miał pewnie na myśli Sandauera, z którym wiem, że moje nazwisko się
łączy.
Mówił mi jeszcze o tym jak przy okazji próbowano zmienić redakcję
"Tekstów". Twierdzi, że pierwsza wersja oskarżenia partyjnego była
groźna, ujmowała to zdarzenie jako świadomą próbę oczerniania Rosji w
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samą 50-tą rocznicę ZSRR. Druga wersja była łagodniejsza. Uznano
redakcję za nieodpowiedzialną i wsadzono kogoś o nazwisku Myśliński,
który ma obserwować i pilnować zespołu od wewnątrz. Uderzenie w niego
(mówił) jest tylko fragmentem szeroko zakrojonej akcji przeciwko polskiej
rusycystyce, którą kieruje Werblan z ramienia osławionej komisji
Katuszewa. Rusycystyka ma zająć się badaniem "związków polskorosyjskich", t.zn. dobroczynnego wpływu kultury rosyjskiej na polską
(broń Boże odwrotnie). Zakończył:
- Kochać się to my już nie będziemy ...
- Trudno - powiedziałem - nigdyśmy się bardzo nie kochali.
- Ja jestem bardzo dobrym człowiekiem - powiedział na to, chcąc pewnie
powiedzieć przez to, że wybacza mi moje wady, a może także chciał
powiedzieć, że mi je nadal wybacza, bo dodał, że Jarek napewno nie będzie
mnie już "kochał" - uraziłem go zbyt głęboko.
Z tym rozstaliśmy się.
Wnioski stąd takie płyną:
1) zyskałem w jego i w Jarka osobach (nie mówiąc o Ewie) wrogów,
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którzy robią i będą robić wszystko, żeby mnie zdyskredytować w opinii;
2) nie zawahają się przed oskarżeniem mnie o najgorsze rzeczy t.zn. o
współdziałanie z reżimem. Wszystkie moje powodzenia (ewentualne) będą
poczytywać mi za premiowanie mnie za przysługi, które wyświadczam
reżimowi w zakresie niszczenia jego rzeczywistych oponentów, takich jak
on, czy Andrzejewski, przy czym (powiedzą) moja opozycja jest czysto
powierzchowna i akurat taka, jaka jest potrzebna, abym miał kredyt u
czytelników i zagranicą.
To mnie tak bardzo nie boli. O Miłoszu, nawet po jego ucieczce i po
"umyśle zniewolonym" zarówno w kraju, jak zagranicą mówiono, że jest
krypto-komunistą.
Zabolało mnie to, że działalności Przybylskiego, która jest bądź co
bądź ważka, nie mogę przeciwstawić własnej, równie lub bardziej ważkiej.
Bez nowych książek, bez dalszej, konsekwentnej działalności będę
bezbronny ponieważ tego co się stało już odwrócić nie można. Żadne gesty
towarzyskie czy polityczne nic tu nie pomogą. Żebym nie wiem jakie
składał podpisy czy zgłaszał deklaracje, w opinii ludzi związanych z
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Przybylskim (Balicki, Zimand), albo z Andrzejewskim (Irena Szymańska,
Konwicki, Libera) będę osobą podejrzaną. Należy się zatem zachowywać
obojętnie i raczej ich opinię potwierdzać, niż starać się ją zmienić. Całą
natomiast energię obrócić na działalność tak dobierając jej tematykę i
rodzaj, aby zapewnić sobie nieskrępowaną jej publikację. O mnie musi być
głośno tu, w kraju. Zdobyć sobie posłuch, kapitał posłuchu i zaufania, z
którym zrobię to co będę chciał. Doświadczenie pokazało, że pomimo
wszystko Iwaszkiewicz i Putrament odegrali większą rolę w wachnięciach
kulturalno-politycznych, niż zawodowi "kontestatorzy". Ci ostatni bowiem
ani nikogo nie zaskakują, a pozbawieni naturalnych środków
oddziaływania, funkcjonują nazwiskami, milczeniem; ich żywot jest
jednokontrowy, jednowymiarowy.
*
W południe przyszedł fotoreporter z "Ty i Ja" zawiózł mnie na Stare
Miasto, wodził po podwórkach, sfotografował na tle wrzasków, bram
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kubłów ze śmieciami, potem na ścianę wschodnią i tam znów postawił
mnie wśród tłumu, i na tle skrzynek z pomidorów, a także gazonów. Miasto
wydało mi się śliczne - nie wiem czy dlatego, że było tłem dla moich
portretów, czy dlatego, że powietrze było dziś ogromnie przejrzyste, cienie
ostre, a wiatr ...
W redakcji Anka mi opowiedziała co narozrabiał syn Zdzisława zdewastował mu dom na wsi, uciekł z domu, zerwał z nim stosunki. Biedny
Z. Ziemek coraz elegantszy i coraz głupszy.
W Spatifie spotkanie z Dzidką. Patrzyłem na nią przez chwilę nie
wiedząc czy jest jedną z kobiet podobnych do Dzidki, które w myślach
nazywałem zawsze "Dzidkami, czy też sama Dzidka".
Wieczór u Brandysów w Skolimowie. K. wciąż czyta pamiętniki De
Gaulle'a i rozprawia o geniuszu Piłsudskiego. Co za bzik! Kali próbował
wystraszyć z domu tamtejszego wyżła, który zniósł jego bezczelne ataki z
wyniosłą, pełną taktu rezygnacją.
23.8.
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Rano - 4 stroniczki noweli. Potem - nic. Jeździłem od warsztatu do
warsztatu, żeby naprawiono mi światła w samochodzie, które zepsuły się w
drodze ze Skolimowa. Wysiadając z samochodu uderzyłem się w głowę i
kiedy wróciłem do domu (powróciwszy do domu) poczułem się źle.
Położyłem się. Wstałem po pół godzinie. Pies rozbił lampę. Posprzątałem.
Potem ja sam rozwaliłem drugą lampę. Pojechałem na uniwersytet spotkać
się z Dzidką Musiałówną, vel Zofią Zielińską, vel - któż wie? Who knows?
- Koleżanką moją, energiczną ślicznotką przybyłą na Kongres Slawistów z
Wiednia. Nic. Koleżeńskie wspominki z ławy szkolnej. W redakcji - nic.
Panie rano opowiadały mi jak Szymek (łaps Jarosława) okrada swego
pryncypała, jak się go Stary boi i że dedykował mu "Kościół w
Skaryszewie", ale dedykacja w druku zniknęła.
Obiad. Wanda Wertenstein. Nic. Pies, kawa. Czytanie listów T. Manna.
Mieliśmy pójść do p. Bałdygi na coctail a nie poszliśmy, bo jutro rano
znów jazda do Krakowa do chorej babci. Słuchaliśmy tego idiotycznego
festiwalu z Sopotu i piliśmy winiak. Mdło czyli nudno. Dzwonił prof.
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Krukowski, a w nocy jakaś pijana baba, która pytała czy może do nas
przyjść zrobić kupę. No i tyle. Nie warto było wstawać żeby taki dzień
przeżyć.
Rano, podczas spaceru z psem jakieś rozmyślania o mądrości - o tym,
że jest ona funkcją instynktów, czyli zespołu odruchów działających na
nasze zachowanie, przedłużanie i wzbogacanie życia.
Kraków, 24.8.
Wyjechaliśmy o 5:40 w kłótliwym usposobieniu i przez jedną godzinę
nie mówiliśmy do siebie. Poranek był pogodny, świat ładnie przedstawiał
się w słońcu, którego blask był dziś trochę przyćmiony mgłą, miedziany.
Doznałem braku miłości, tak jak się doznaje objawienia miłości. Doznałem
braku miłości na tle rozbudzonego rankiem świata i błagałem o śmierć naprawdę szczerze, z gorącym pragnieniem - bo tak gwałtownie
zrozumiałem bezpotrzebę życia bez miłości.
I cóż mi pozostało - jak wyciągnąć rękę do niekochanego człowieka i
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dalej kochać go wbrew sobie - dalej zadawać sobie tę miłość jak pokutę,
jak torturę, jak śmierć.
25 sierpnia.
Wczoraj, dno upokorzenia i ogłupienia u W. Słuchałem z przerażeniem
bełkotu K., w którym pojawił się już nawet motyw "beznadziejnego
przemijania", motyw drobnomieszczańskiej nostalgii za jakimś innym
życiem zabawnym, bogatym, które wiodą - nie wiem kto - pewnie
hrabiowie i artyści. Już mnie mają w łapach, już mnie w to wciągają.
A ja, jestem drobnomieszczanin duchem! Moja definicja
drobnomieszczaństwa: życie odbite naśladowane - doskonale pasuje do
mojego życia "intelektualnego" i do mojej "twórczości".
*
Sierżant i pan Mietek spojrzeli na Ewę ostrożnie, jak ludzie prości,
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którzy spotykają niezwykłego człowieka - artystę, wizjonera; gdy ten uroni
im coś ze swych dziwacznych bogactw wewnętrznych, tamci nie wiedzą:
kpi? czy sam nadaje się do wykpienia?
- Jak to? - spytał sierżant.
*
Otóż nie! Ewa powinna potwierdzić wypadek. Powinna nawet
powiedzieć na ten temat więcej niż on a dopiero później, gdy już zostaną
sami "wygarnąć" mu wszystko co na ten temat myśli.
Tylko, że to groziłoby poważniejszymi konsekwencjami ...
No i dobrze: te poważne konsekwencje to sprowadzenie z dala milicji,
reflektorów, psów i wszystkiego czego Michał tylko zarząda - właśnie
dlatego, że świadek "potwierdziła" wypadek.
Pozatem z aktorskiego punktu widzenia to jest ciekawsze - Ewa "ma co
grać".
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*
Scena wyglądałaby tak:
Pan Mietek do Ewy:
- Pani także widziała.
Ewa, gdy weszła na posterunek usiadła zaraz na ławie pod ścianą i zapaliła
papierosa. Zdawała się następnie nie interesować zupełnie przebiegiem
rozmowy. Oglądała plakaty wiszące na ścianie i tak zaciekawiła się
domniemanym rysopisem groźnego bandyty, za którego pochwycenie
obiecywano dużym drukiem nagrodę, że wstała i czytała wszystko co
dotyczyło tej sprawy, odwrócona tyłem do zeznającego na okoliczność
swojej winy Michała. Od listu gończego przeszła do innych spraw.
Nie dosłyszała nawet pytania - zajęta studiowaniem fotogazetki pt.
Pijak za kierownicą.
- Proszę panią! - zawołał sierżant - czy pani słyszy?
- Ewa! - zawołał Michał.
Odwróciła się ku trzem mężczyznom - można powiedzieć i okazała im
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swoją piękność.
- Słucham - powiedziała uprzejmie i spojrzała na nich mówiąc wzrokiem:
najpierw przyjrzyjcie mi się chłopcy, a potem dopiero pytajcie. I otrzymała
sekundę zadziwionego milczenia - otrzymała tę krótką, błyskawiczną,
milczącą owację, za którą podziękowała przymknięciem powiek i
złagodzonym tonem:
- Straszne - powtórzyła.
- Widziała pani wypadek? - spytał sierżant, kręcąc ołówek w palcach.
Ewa spojrzała na Michała. Potrzymała go, wbitego na to spojrzenie jak
na sztylet, i dopiero gdy strach wyraźnie odmalował się na jego twarzy
rzekła:
- Oczywiście, widziałam.
- Jak to było? - spytał sierżant.
- Chwileczkę, sierżancie.
26.8.
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Powrót z Krakowa.
Wczoraj na "Procesie" w Starym Teatrze. Pusto w głowie. Zimno.
27.8.
Wczoraj nie zapisałem co było. Najpierw poranne niesnaski głupsze niż
kiedykolwiek. Kazia wzruszyła mnie dzwoniąc potem z przeprosinami, co
mnie z nizin wyniosło odrazu pod niebiosa. Napisałem parę stron i
poszedłem na kolegium. Jarosław dobrze wyglądał i był ożywiony.
Podlizywał mi się obłudnie - albo kpił. Nie wiem. Przyszli Palewscy. Było
sztywno. Palewski opowiadał o swoich rozmowach w sprawie programu
Iova. Przesadza, przesadza. Obiad w Spatifie. Tam zjawił się Pomianowski.
I po dniu.
Pisałem potem list do Arturów, a do poduszki czytałem "Wieżę" Jeatsa.
*
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Czyt. Erystyki Schopenhauera. Interesujące byłoby zestawienie
sposobów unikania kontrowersji, względnie opisania sztuki prowadzenia
sporu gdy nie istnieje różnica poglądów.
"Nie ma tak absurdalnego poglądu, którego by ludzie nie przyjęli jako
własny, o ile tylko potrafi im się wmówić, że pogląd ten został przyjęty
przez ogół. Przykład działa na ich myślenie, jak na ich czyny. Są one jak
owce, które idą za swoim baranem, gdziekolwiek ich prowadzi; łatwiej im
umrzeć niż, myśleć. Jest to bardzo dziwne, że zdanie ogółu ma dla nich tak
wielkie znaczenie skoro przecież sami widzą po sobie w jaki sposób
przyjmuje się zdania, mianowicie zupełnie bez rozumowania i tylko na
skutek przykładu."
*
Erystyka odnosi się do dyskusji abstrakcyjnych, w których dochodzi do
konfrontacji poglądów, argumentów. Dzisiejsze dyskusje polegają
najczęściej na konfrontacji faktów; argumentem są informacje. Dlatego
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dyskusja staje się niemożliwa. Niemożliwa jest dyskusja między
przedstawicielami dwóch odrębnych dziedzin (specjaliści); a między
specjalistami, wykształconymi w tej samej dziedzinie dojdzie też raczej do
sporu kompetencyjnego, niż do sporu o zasady. Podobnie ma się rzecz z
polityką. Dyskusję wygrywa ten co więcej wie, a nie ten kto rozumuje
bardziej prawidłowo, albo zręczniejszy jest w dowodzeniu swej racji.
Wątpię zresztą, czy w ogóle może gdzie dojść do sporu o zasady.
Kraków, 1.9.73.
Chodzę tam i z powrotem po ul. Kopernika: czy człowiek niewolny jest
zdolny do miłości, czy człowiek niezdolny do miłości może być
szczęśliwy, czy człowiek nieszczęśliwy może swój status zmienić drogą
duchową, etc. etc.
Kraków, 2.9.
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Spotkałem w Parku Krakowskim parę szczęśliwych rozradowanych
sobą ludzi. On miał około 60 lat, ona niewiele mniej. Szli przytuleni do
siebie, dłonie spletli, całowali siebie. Ich krok był lekki, sprężysty, szli
prawie podskakując. Niech mnie Bóg zachowa być kiedykolwiek podobnie
szczęśliwym, podobnie ślepym.
Kraków, 8 albo 9 września
Wczoraj rozmyślania o wierze na ławce przed kościołem jezuitów, na
Kopernika. Ułożyły mi się w formie kazania ale kazania sceptycznego,
którego wszystkie contradiciones były zarazem retorycznymi figurami. Do
wykorzystania.
*
"Oparł się o śliską balustradę werandy. ... Poszedł w górę ścieżką
wyłożoną płaskimi kamieniami.
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I co teraz? Wszystko co się odtąd stało pochodziło z zachwianego
poczucia rzeczywistości. Rzeczywistość wzniosła się teraz przed Michałem
jak Karząca dłoń. Góry ostro zakreślone, głębia wypełniona, wiatr
świszczący w kamieniach i w kosówce. A te ukradkowe spojrzenia na
księżnę grecką, która doprowadziła do pierwszej rozmowy, ta pierwsza
rozmowa, która doprowadziła do spotkania, to pierwsze spotkanie, które
zamieniło się w rytuał ukryty, w niczym nienaruszający porządku życia,
ten rytuał, który umocnił się w porządku życia i stworzył porządek
większy, nadrzędny, te wspólne starcia fikcji, to przepychanie się wzajem
fikcji których kulminacją była ta wielka katastrofa; wszystko to zbiło się w
mgłę i ustąpiło wraz z nocą - a teraz rzeczywistość - skała, woda, niebo
rozjaśniające się niebo ...
- Piękny dzień - Michał obejrzał się gwałtownie. Ponad ścieżką, na
kamieniu siedział stary człowiek.
*
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I co teraz? Wszystko co dotąd się działo było z rzeczywistości, która
teraz wzniosła się dokoła jak gmach trybunału do którego Michał
wstępował pochylony przepowiadając sobie winy i [...usprawiedli...].
Mroczne góry, głębie pełne wody, przestwór w ogniach wschodu, wiatr
świszczący w skalnych szczelinach i w kępach kosodrzewiny. A te
ukradkowe spojrzenia na księżnę grecką, które doprowadziły do rozmowy,
ta rozmowa, która doprowadziła do spotkania, to pierwsze spotkanie, za
którym poszły następne i z których ułożył się rytuał ukryty, niczym
nienaruszającym porządku życia, a więc jakby nieistniejący, ale który naraz
urzeczywistnił się w nocnej jeździe do Zakopanego przerwanej katastrofą,
co do której nikt napewno nie umiał powiedzieć czy w ogóle była wszystko to co było jakby wzajemnym przepychaniem się fikcji, jak to
dzieje się w głowie obmyślającego fabułę pisarza, zbiło się w mgłę i
nastąpiło wraz z nocą; pozostała granatowa perła, szmaragdowa woda,
niebo błękitne i wiatr pozostał szepczący postronnie.
- Piękny dzień - Michał obejrzał się gwałtownie.
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Warszawa, 12.9.
Obiecałem w Twórczości napisać coś o literaturze 30-lecia. Rysuje mi
się plan książki, która byłaby, historią życia i literatury, jako że zacząłem
czytać równocześnie z tą literaturą, i rozwijałem się z nią równolegle,
biorąc od niej zapewne więcej niż byłem tego świadom.
Kraków, 17.9.73 r.
W rzeczywistości dziś jest 16-ty ale spędzam ten dzień w nastroju 17tego, tj. rocznicy śmierci mojej Matki. Byłem w kościele św. Floriana, w
domu na Warszawskiej, w domu na Krowoderskiej, u jezuitów na Wesołej.
Św. Florian wydał mi się zrazu b. piękny. Widziałem Wojtka Pasiowca.
Bardzo postarzały. Kroczył sobie tą samą ścieżką, którą chodzi od
trzydziestu paru lat, ćmiąc papierosa. "Sobie tego ... ", "To nie to ...". W
spisie lokatorów na Warszawskiej sami umarli: Anna Pruszyńska, Antoni
Kępiński. A Zofia Sochowa - czyżby jeszcze żyła? Albo stary Ziemba, w
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którego córce kochałem się skrycie? I tylko raz odważyłem się do niej
zagadnąć - w dzień matury, gdyśmy razem szli zdawać. W domu na
Krowoderskiej - fasada odnowiona, a w środku nie zmieniło się nic - nawet
nie odmalowano klatki schodowej. Te same drewniane balustrady, te same
kolorowe szybki. Ta sama żółta firanka w oknie na parterze. Na drzwiach
tabliczka: Zerubin, a w spisie lokatorów Zofia i Magdalena Zerubin. To
pewnie Zosia Obermajerówna z córką - rozwiedziona. Ta sama żółta
oficyna, i dozorcówka z drewnianym gankiem, na którym kiedyś skarżył
się łkając Zdzisiek - sierota i pozostawił mi w pamięci pierwszy obraz
nieszczęścia z jakim się spotkałem: pamiętam chude, gołe kolana sterczące
przez szpary w balustradzie i pochyloną jego głowę.
*
Napiszę powieść o człowieku, który wraca do kraju po wielu latach
nieobecności i próbuje wszystko zrekonstruować.
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Kraków, 17.9. 5 rano.
Moim powołaniem jest śmieszyć!
Warszawa, 6.10.73.
Ostatecznie, rezygnuję z mojej "Katastrofy", która jest nie do napisania.
Trzeba wymyśleć coś nowego. Ten pomysł muszę raz na zawsze wymazać
z pamięci. Ile tego było? Trzy, cztery więcej wersji?
Co by tu innego opowiedzieć?
*
A jakby to jeszcze jednak uratować?
*
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23.10.
Napisałem w końcu to opowiadanie. Takie sobie. Może nawet
niedobre, ale chodziło mi już tylko o to, żeby je skończyć.
A teraz - wyobraź sobie, że jesteś wolny. Co byś zrobił?
26.10.
Dziś rano przeżyłem chwilę paniki. Zrozumiałem w jakim stopniu
drobiazgi opanowały już moje myśli, wypaliły wszelką substancję
duchową. Już istnieję tylko dzięki pozostałości. Już mi nic ani na jawie do
głowy nie przychodzi, ani mi się nie śni.
*
6.11
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Jakoś nagle dobrze - może pora na "odbudowę" - tak niewiele trzeba,
właściwie trochę uporu, i to głównie w stosunku do siebie samego. Put in
order your papers etc.
23.11.
To samo.
26.11.
Film Zanussiego: "Iluminacje".
Film o poznaniu.
O procesie poznawania.
Czy historia procesu poznawania.
Proces poznawczy jako przygoda.
Proces poznawczy jako biografia.
Bohater filmu uczepia się poznania jako swego głównego zajęcia. Chce
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poznać prawdę. Żyje w stanie olśnienia i "iluminacji" w tym sensie, w
jakim ów tytuł wyjaśnia na wstępie prof. Tatarkiewicz.
Czy to wyjaśnienie idzie rzeczywiście po myśli Zanussiego i czy tytuł
(i zawarte w nim założenie myślowe) rzeczywiście oddaje to, co bohater
filmu ma do przeżycia?
Św. Augustyn powiada: "Non est igitur expectanda sinceritas veritatis a
sensitas corporis", co Etienne Gilson wykłada lapidarnie: Nie możemy się
od rzeczy dowiedzieć "o prawdzie". (Duch fil. średn. str. 230).
"Czysta filozofia nie zawiera w sobie podłoża, z którego mogłaby
wyniknąć wiedza". (tamże 233)
Sprzeczność wewnętrzna filmu (czy raczej eseju filmowego
Zanussiego): jego bohater pragnie pokazać istotę rzeczy z samych rzeczy,
wierząc naiwnie, że istnieje uchwytne poznawalne i sprawdzalne jądro
rzeczywistości, dążąc jak gdyby do roztrzygnięcia codziennego sporu o
pierwotności rzeczy lub idei. Jeśli poznający rzeczy nie poznają ich istoty,
jeśli dążą do poznania istoty, niepotrzebne są nam rzeczy; chyba że
pozbędziemy się w ogóle tego przeciwieństwa i - powracając do Kanta 2185
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przeciwstawimy całą rzeczywistość rozumowi i między rzeczywistością a
rozumem dopatrzymy się istoty sporu.
Stan wiedzy w którym żyje bohater Zanussiego nazwijmy raczej
stanem emocji, o której pisze Sartre.
30.XI.
So I'm 45 years old.
Sytuacja nie jest dobra - jak zwykle - tzn. aktywność 0.
Co jest do zrobienia?
Chopin, rzeczywiście. I na to trzeba w tej chwili zużyć wszystek czas i
wszystkie siły.
Pokazać "robienie geniusza" i jego samego w tym - chłopca który i
broni się, i chce zrobić karierę.
1. Wieczór w Belwederze - jak u hrabiny de Moriolles. Tu próbuje mówić
o Chopinie. X Konstanty czyta gazetę - wyczytuje wiadomość o koncercie
młodego geniusza.
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2. Dom Chopina.
3.XII.
Niemcewicz: Nasze Veskehry
6.XII.
Christopher Batler: Dlaczego Chrystus?
Rozmowy X. Czartoryskiego z carem Aleksandrem i jego
korespondencja.
Oto moje lektury. Niezależnie od konkretnych potrzeb (Chopin) jest w
nich jakiś wspólny mianownik poszukiwanie ludzi działających,
kochających ...
11.XII.73.
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Wczoraj dwa listy od Arturów z fotografiami. Przyjęcie z Brand.,
Hanuszkiewiczami i Bałdygami. Wajda nie przyszedł. Kazia zapracowała
się i strasznie wściekła się na naszych milusińskich, którzy zaprezentowali
narodową głupotę i narodowe nieokrzesanie w stanie czystym. Byłem
zanadto zmęczony i rozkojarzony, żeby interweniować.
*
Co muszę?
Ktoś kto sobie takie pytanie zadaje ...
Ktoś taki jak np. Jarosław. Tysiące obowiązków, jedne pochodzące z
miłości, inne z litości, inne jeszcze z próżności ... , i oto nagle. Co by się
mogło stać
12.XII.
1. Ew. św. Marka.
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2. Łukasz, Mateusz.
3. II List św. Jana
4. III -"5. I -"6. I List św. Piotra
7. List do Filemona
8. I List do Tessalon.
9. List do Galatów.
10. Dzieje Apost.
11. Na powrót Św. Marek.
Gnostycyzm
21.XII.
"Rybka" w Twórczości. Pewnie ostatnia z Jarosławem. Siedział senny,
z opuszczoną głową i tylko od czasu do czasu odwracał ją w stronę
jedzenia, i strzygł palcami na znak, żeby mu coś dać. I wpychał rybę,
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chleb, śledzia, wódkę wypijał i dalej drzemał. Ale kiedy ludzi przyszło
więcej, ożywił się. Ludzie jak zwykle.
Korespondencja - kartki i listy świąteczne. Od dwóch dni piszę po
angielsku do Ricardów - Boże, jakie to trudne. W ogóle nie znam tego
języka.
23.XII.
Nic, tylko pisać, pisać, pisać. Nic innego nie mam ani do zrobienia, ani
niczego innego nie mam do zaznania. Nawet ten notes jest niepotrzebny.
Skończyć z tym. Pisać tylko dla innych i do innych. Wypowiadać się w
listach.
27.XII.
Wczoraj obiad u Brandysów - my i Joasia. Stryjkoś nie przyszedł,
zachorował. Trochę dyplomatycznie. Powiada, że nie chciał się spotkać z
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Joasią, ale mnie się wydaje, że nie chciał spotkać się z nami. Nie dziwię
się.
Muszę napisać coś do Twórczości. O czym? O czymś ważnym. Co jest
ważne? Rok temu Miłosz zadał mi to pytanie.
"Co jest ważne dla Polski dziś?" - brzmiało pytanie. Odpowiedziałem
przechrzcić Polskę w uniwersalnym duchu.
Co to znaczy?
Co to znaczy, "dzisiejszy uniwersalizm"? Jakie dotąd znamy
uniwersalizmy?
Rzymski - administracyjny. Cała liczebna ucywilizowana ludzkość
schroniła się mniej lub bardziej dobrowolnie pod opiekę rzymskich
legionów i w porządek rzymskiego prawa. Kto pozostał poza granicami
pokoju rzymskiego, do dziś dnia jest obcy ludzkości - np. Chiny,
częściowo ludzie.
Uniwersalizm chrześcijański.
Uniwersalizm rzymski rozpadł się od uderzenia z zewnątrz, ze strony tych,
którzy pozostali poza jego granicami. Uniwersalizm chrześcijański rozpadł
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się od wewnątrz. Ludzkość była zanadto zróżnicowana, aby wytrzymać
jednolitą kulturę.
Uniwersalizm przemysłowy. Powstał w ciągu XIX wieku. Co przyniósł
pozytywnego?
A co tamte dwa przyniosły? Trudno powiedzieć. Rzym przyniósł
pojęcie prawa oraz stworzył komunikację; ponadto stworzył pojęcie środka
świata. Chrześcijaństwo utrzymało na długo pojęcie środka świata i
odnowiło
pojęcie
prawa
wnosząc
zarazem
nowe
pojęcie
odpowiedzialności. To było dobre póki np. ograniczało prawa lokalnych
władców.
Co przyniósł uniwersalizm przemysłowy? Nowe uniwersalne prawa:
ekonomiczne. Nowe ograniczenie praw "lokalnych rządów" ekonomiczne. I nowe pojęcie władzy uniwersalnej i pieniądza.
25.I.(1974)
Czyt. "Tekstów".
2192

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Co z tej imprezy wynika?
Pomysł: aby historycy literatury zajęli się współczesną i dokonali aktów
zbawienia lub potępienia - gen. próba sądu ostatecznego - pomysł ten nie
"wyszedł", ponieważ: większość owych "badaczy" to wycirusy kolegiów
recenzenckich (powiedzmy: weterani). I dobre jest tylko to co napisane
przez takich rzeczywistych badaczy jak Sławiński, albo Bieńkowska; ach
Błoński, który trzymał się zawsze z dala od powieści. Inni natomiast nie
wnoszę nic nowego.
Najciekawsze jest to co pisze Anonim - może trzeba było cały cykl
zredagować anonimowo?
Co do mnie, przyznaję, że od dłuższego czasu nie mogę uprawiać
zawodu krytyka.
27.I.
Czyt. Newmanna: Rozmyślania i modlitwy.
"Nie proszę o to, abym widział, nie proszę, abym wiedział, proszę tylko
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o to, abyś się mną posłużył". ("Nadzieja w Bogu Stwórcy - str. 14")
*
Wszystko (t.zn. wiara w Boga, miłowanie Boga i nadzieja w Bogu)
polega na rozbudowaniu psychologicznej, sentymentalnej, estetycznej, b.
zmysłowej, podszytej homoseksualnym erotyzmem "story", w której Dusza
gra rolę narzeczonej, Jezus narzeczonego, Bóg-Ojciec i Maryja rolę
dobrotliwych teściów, Szatan rolę rywala, a ludzkość rolę rodziny, która
przeszkadza szczęśliwemu mariażowi:
"Widzę postać człowieka, czy młodego, czy starego, powiedzieć nie
umiem. Oczy jego przykuwają mnie ... Oddech jego jest samą wonnością ...
".
*
Teologiczny podział świata jest dokładnym spełnieniem życzeń jakie
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względem istnienia wysuwa dusza samotna. Ciekawe, że jest to zarazem
podział infantylny - jak gdyby poczucie samotności wyzwalało cały
kompleks infantylnych zachowań - jestem wybrany, lepszy od innych etc.:
Bóg mnie wybrał. W tym układzie szatan i grzesznicy występują w roli
gorszego brata, albo gorszych współuczniów: "Szatan jest jałowy i
samotny", zamknięty w sobie - a tak samo jego study " ... " niech to raczej
inni ranią Ciebie, niech ja tego nie czynię".
*
Elementy tej story: nawet życie św. Rodziny - nawet śmierć św.
Józefa, choć naprawdę nic nam o tym Pismo nie mówi.
*
Estetyzm: ulubione kolory - róż, biel, błękit, złoto. Muzyka. Oddechy.
Wyobrażenie opadów, łąk etc. (str. 25). Przypomnij sobie religijne
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malarstwo XIX-wieczne.
*
Dramaty: zerwanie z rodziną! (26) Jakże inaczej może sobie wyobrazić
dramat zbawienia europejska wyobraźnia kształcona na rodzinnym
dramacie?
*
Elementy plebejskie: niebo jest karierą towarzyską, której zapowiedzią
jest np. "Przemienienie na górze Tabor": "... Ujrzano, jak przez całą noc
rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem ... " Któż mógł lepiej podtrzymać na
duchu boskiego Zbawcę ... niż ów "laudabilis numerus proroków"...
*
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Ale to ładne - jakby samoświadomość tego ograniczenia duchowego,
jakim jest całe to widzenie Boga przez pomniejszające szkło. "Ja ku,
stworzeniu się zwrócę, aby uzyskać pocieszenie, jeżeli ty nie dasz mi
samego siebie. Nie będę trwał w żałobie, nie będę pragnął i łaknął
sprawiedliwości, ale zwrócę się ku temu co jest pod ręką, i zacznę się
karmić okruszynami albo będę próbował nasycić mój głód plewami,
popiołem, albo sieczką, która, jeśli nawet mnie nie zatruje, to jednak nie
nakarmi".
*
Ładne o cierpieniach Jezusa: "Cielesne jego cierpienia były większe niż
cierpienia jakiegokolwiek męczennika, ponieważ chciał, żeby były
większe".
To nowe. Odpowiedź owemu organiście z filmu Bergmana, który
próbował dowieść pastorowi, że Jezus wcale nie cierpiał więcej niż inni
skazańcy.
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*
"O udręczone serce ... to widok ludzkiego grzechu, świadomość
grzechu odczucie grzechu położyły się brzemieniem na tobie ... Zgroza na
widok grzechu będącego tak blisko ciebie, okropne dławiące odczucie jego
ohydy, głęboki wstyd i wstręt, wstrząs i bunt wobec tej ohydy ..."
Wstrząs? Odwrotnie: upodobanie. Chrześcijaństwo ubóstwiło grzech
czyniąc go centrum dramatu zbawienia i przyczyną rozstania człowieka z
Bogiem.
A to przecież nie grzech jest tą przyczyną (odwrotnie: grzech połączył
człowieka z Bogiem, albowiem biorąc grzechy na siebie, Chrystus stał się
człowiekiem), ale niewiara w Objawienie, Wcielenie i Odkupienie.
Niewiara w całą tę "story", która samotność człowieka w świecie
przemienia w rodzinną kronikę.
Jeśli co nowego zdarzyło się w myśleniu to umiejętność badania,
oglądanie własnych fikcji. Na przykładzie Neumana widać było jak święty
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jest ten bunt przeciw fabule, jaki dokonał się w myśli nowoczesnej.
*
Czyt. Leviticus roz. XXVI: w porównaniu do "rodzinnej" story
chrześcijańskiej, żydowska "story" zbawienia uderza politycznością,
historycznością.
*
A patrz potem na Ewangelię Św. Mateusza (r. VI). "Ojciec twój, który
widzi w skrytości, odda tobie" - albo "Wie Ojciec wasz czego
potrzebujecie, pierwej niżbyście go prosili" - patrz intymna, jak w istocie
samotnicza jest to wizja Boga, mind to mind a nie - jak to potem
rozbudowano - person to person i to w otoczeniu całej familii.
*
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Św. Paweł. "Albowiem i my byliśmy niekiedy głupi, niewinni,
błądzący ... Nie z uczynków sprawiedliwości, któreśmy uczynili my, ale
podług miłosierdzia swego zbawił nas ... " (Do Tytusa, r.III)
*
O wierze. Wiara jest współcześnie centrum dramatu ludzkiego. Patrz
św. Paweł do Żydów r. XI: "Wiara jest gruntem rzeczy tych, których się
spodziewamy, wywodem rzeczy niecodziennych".
O wyrzeczeniu się miłości przez wiarę (u siebie). O przyjęciu miłości z
niewiary (u siebie). O karze, która za brak wiary następuje, odbierając
także miłość.
28.I.
Przeczytaj: Św. Franciszek - Kwiatki
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Dante: La vita [...Vostra...] . Petrarca.
Humaniści właściwie zapoczątkowali współczesne językoznawstwo:
Lorenzo Valla.
Przeczytaj biblię brzeską (Radziwiłłowską) - 1563.
Celtrus(?) Podróż do wyspy Thule.
Zwróć uwagę na mit Thule.
29.I.
Kuliner (Kuliszer?): historia gospodarcza.
Średniowiecze - gosp. zamknięta.
7.II.
"Program" leży - po prostu nie chce mi się wstawać tak rano, a na to już
nie ma żadnej rady.
Kazia trochę chora. Czytałem jej wczoraj na głos zakończenie
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"Dzienników czasu wojny" Nałkowskiej i fragmenty dziennika
Dąbrowskiej, jakie teraz "Twórczość" ogłosiła w wyborze Drewnowskiego,
który wyjął z nich to tylko co dotyczyło Nałkowskiej. A obok tego pokazał
się (t.zn. "Zamieściliśmy") to co Kirchnerówna znalazła w dziennikach
Nałkowskiej dotyczącego Dąbrowskiej. Powstał dziwaczny dialog
pośmiertny, w którym obie panie raz się podziwiają, raz nienawidzą. Dosyć
to bezmyślne, tylko kultura uczuć bardzo wysoka. Dąbrowska czasem
schodzi na poziom magla. Ale też ona jedna miała trochę politycznej
przytomności umysłu i umiała dostrzec komedię w sytuacji "ideologicznej"
lat pięćdziesiątych. Umiała tę komedię odnieść do tragedii społeczeństwa;
zrozumiała nicość tej całej literatury.
W każdym razie po przeczytaniu tych jej kilku kartek - właśnie jej,
Dąbrowskiej - nabrałem znów ochoty do tych zapisków codziennych. One
jednak pomagają zachować jaką taką przytomność umysłu. Nie dlatego, że
są szczere, ale dlatego, że jak lustro wymuszają grę. Literat to rodzaj damy,
która musi jeść i spać przed lustrem:.
Ale do "Programu" wróć, chłopcze.
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Jędrek wyjechał w Bieszczady. Spokojniej i jak zwykle kiedy go nie
ma, udręki z poczucia win popełnionych wobec niego.
9.II.
Wczoraj Balladyna Hanuszkiewicza z motocyklami i elektrycznymi
czołgami. Przedwczoraj wspaniały "Król szczurów" Forbesa. Dzisiaj
muszę napisać coś o architekturze dla biuletynu SARP:
1) architektura dla Polaków jest sprawą prestiżu. Polska kultura jest jak
tandetna przybudówka do gmachu kultury zachodniej - niby ładne, niby
takie same jak wszędzie indziej ale przecież trochę marniejsze:
niewykończone miasta, na wpół poburzone i odbudowywane potem inaczej
kościoły, poburzone zamki etc.
2) I to idzie dalej. Wszystko to co buduje się teraz jest gorsze - gorsze jest
nie od tego, co zbudowano w rozwiniętych krajach, ale u naszych
równorzędnych partnerów: na Węgrzech, w Rumunii. Dlaczego?
Rozumiem: zniszczenie i pośpiech powojenny. Brak materiałów i
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technologii. Dogmatyczne absurdy lat pięćdziesiątych.
Wobec tego mogę zrozumieć np. byle jak i pośpiesznie wznoszone
bloki mieszkalne, mogę wybaczyć MDM. Nigdy nie wybaczę tego co jest
kosztowne, z dogmatami nie ma nic wspólnego, a wstrętne: ul.
Świętokrzyska a zwłaszcza narożnik tej ulicy przy Marszałkowskiej z
reklamą PZU; NBP na pl. Boh. W-wy; o ponurym [...] , domy na
Marszałkowskiej róg Wspólnej a Hożej; a nade wszystko: Teatr Wielki od
strony pl. Zwycięstwa.
Dalej: nie mogę darować budynków, które zostały zbudowane tanio, a
których nie wolno było stawiać tanio jak np. Elektronika. Nie mogę
darować raz na zawsze zepsutych miejsc, placów - jak te pod Politechniką.
Nie mogę darować kanciastych domów ustawionych bez uwagi na
otoczenie i bez wyobrażenia przyszłych perspektyw ...
Gdzie macie oczy?
12.2.
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Napisałem tę "wypowiedź" o architekturze. Napisałem, że architekci
spaprali Warszawę.
Wczoraj komisja kwalifikacyjna. Nic ciekawego. Odrzuciliśmy
Garzteckiego. Przy okazji Drewnowski opowiedział jeszcze raz jego
życiorys. Potwierdził, że G. służył jako świadek oskarżenia w wielu
procesach przeciw A.K. Nie wiedziałem, że G. był w szpitalu
psychiatrycznym. Teraz zajmuje się fotografiką.
Wieczorem "Złota czaszka" w teatrze Studio na Ochocie, w klubie
Studenckim, gdzie stare byki zawodowe (Seweryn i Zelnik) udają dziatwę
artystyczną i partolą Słowackiego kiepskimi imitacjami Grotowskiego.
Grotowskiego trzeba było jednak rozstrzelać z 15 lat temu.
Ale za to przeczytałem Złotą czaszkę. Jakież to rozkoszne! Jak dotąd
Słowacki był jednak najdowcipniejszym i najinteligentniejszym Polakiem.
Nie przypuszczałem, że Wesele jest tak zależne od Złotej Czaszki.
17.II.
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Sołżenicyn został pozbawiony obywatelstwa radzieckiego i wydalony z
ZSRR. Oburzenie w świecie, oczywiście. A przy tym Breżniew znowu
wybrał rozwiązanie optymalne.
19. II.
Deszcz. A wczoraj było tak ładnie. W południe było otwarcie wystawy
Jarosława, potem wódka w Twórczości. Jutro jedziemy do Stawiska. Nic
nie robię. Obijam się i nudzę.
20.II.
Znów pięknie, choć wietrznie i zimno. Rano pojechaliśmy z Kazią do
szpitala na Madalińskiego. Widzę, że ją dużo kosztuje każda wizyta tam i
że chciałaby to już wszystko mieć za sobą, a tymczasem każą jej wracać
raz za razem; Tym razem też jej powiedziano, że blizna po zabiegu źle się
goi, no i że badanie wycinka wykazało, jak konieczny był ten zabieg. To
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wystarczy by odebrać humor. K. jest czuła, pogodna i wystraszona. Trzeba
jej okazać dużo serca i starania, i myśl jej zająć.
Męczy mnie, brak papierosów, których nie palę od jakichś 2 tygodni.;
miejsca nie mogę sobie znaleźć i bardzo mi trudno skupić się do pracy. No
i głodny jestem ustawicznie.
Zebrać myśli.
Jeszcze te uroczystości jarosławowe - od 2 dni nic tylko to. Jeszcze dziś
Stawisko, a w piątek plenum ZG.
Zebrać myśli.
Jeszcze tylko skończyć cykl amerykański, jeszcze ten scenariusz, a
potem ...
W dodatku wieczory zajęte na słuchaniu radia: Sołżenicyn. Ciekawe co
z tego wyniknie. Może to być początek dużej rewolty intelektualnej w
ZSRR, a to byłaby próba sił niewygodnych dla Breżniewa.
Inna ciekawa wiadomość podana przez WE, a nie podana przez nasze
media. Zw. Zawodowy Górników przesłał górnikom angielskim
zapewnienie, że przez czas trwania ich strajku węgiel polski nie będzie
2207

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

dostarczany do Angli. Jak to rozumieć? O niewykonaniu umowy
zdecydować mogą tylko władze resortowe; górnicy mogą wpłynąć na to
tylko przez strajk, lub jego groźbę. O co tu chodzi? Czy o poparcie
komunistów działających w brytyjskich TUC (ponieważ mają teraz duże
wpływy, może im takie poparcie pomóc), a w takim razie byłoby to
zlecenie Sowieckie - czy też jest to jakiś pomysł "oddolny"? Na to
wskazywałby brak na ten temat wszelkiej wiadomości w prasie. Dziwne
też, że Gierek nagle znalazł się na Śląsku.
*
Nic mi się nie śni. Nic mi do głowy nie przychodzi. Prawdę
powiedziawszy, nic mnie tak znów bardzo nie interesuje.
21.II.
Wczoraj w Stawisku. Jak zwykle - "nikogo" - ale jakoś nie było mi
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smutno. Może, dlatego, że sam Jarosław, ożywiony i szczęśliwy, i
bynajmniej nie zmartwiony tym, że nikt z przyjaciół nie przyszedł. Sam
przez się był radosnym zjawiskiem, przez to samo, że żyje, przez to samo,
że Stawisko - z całym swoim złem i głupstwem ukrytym - trwa.
Ostatecznie, na niczym tak mu nie zależy, jak na tym, aby czas nie
posuwał się naprzód.
*
Zasada: nigdy więcej niż 2 strony dziennie! Nie wolno się śpieszyć!
22.II.
J. związała mi ręce sznurkiem, którego końce zaczepiła gdzieś za
drzwiami, wyszedłszy z pokoju. Broniła się przed tym, nie chciała tego
zrobić, ale A. nalegał. Ja udawałem, że śpię i milczałem ze względu na nią.
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24.II.
Co to jest, że nic mi się nie śni, względnie nic nie pamiętam?
Przeczytałem
"Ogrody"
Iwaszkiewicza.
Dużo
tam
ple-ple
pretensjonalnego, i snobizm, ale koniec ładny: o tym jak on chodzi po
zapuszczonym parku, obok niego dwa czarne psy, ledwo widoczne w
mroku, a biały, niepotrzebny już w gospodarstwie koń zastępuje im drogę.
25.II.
Wczoraj głupia niedziela. Przykre spotkanie z p. Janką Słonimską i Jar.
Rymkiewiczem w parku Ujazdowskim. Dlaczego p. Słonimska patrzyła na
mnie z takim zdumieniem i antypatią? Kazia to wszystko bierze do siebie i
zarzuca mi nadmiar uprzejmości. Może ma rację.
27.II.
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Dzisiaj popielec. Wczoraj "Mardi Gras" u Amerykanów - w złym
towarzystwie, które nam w dodatku przedstawiono jako przyjaciół domu:
Piotrowscy, Nowaliński. Bron. Zieliński też czuł się głupio. W ogóle
głupio. Wszystko po to, żeby Kazia włożyła nową suknię. Mnie to nawet
sprawia przyjemność.
*
Co do sprawy, która mnie interesuje, t.zn. kościoła: Księża, których
znałem, mieli tak silne poczucie wyższości, i tego, że ich rzeczywistość jest
inna, odrębna, iż wszystko co innym mogłoby się wydać po prostu nieetyczne (np. honoraria: za msze i pogrzeby, i dość jak na okupację,
zamożne życie), oni uważali za niejako wolne od oceny etycznej, albowiem
włączone w inny, wyższy system wartości. Pieniądz, który "X.dr" chował
do sutanny, nie był jak gdyby tym samym brudnym, góralem, który
stanowił monetę obiegową w okupacyjnych machlojkach; szedł na
utrzymanie sługi bożego i ołtarza, w księgowości kościelnej zmieniał się w
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5 [...alfa...] a granice tego, co przystoi słudze bożemu i co mu nie przystoi,
były bardzo rozciągliwe ...
*
Inna sprawa to, że świat oglądany oczami księdza jest zupełnie
obłąkany.
*
Syn.
1. "Dnia pierwszego września roku pamiętnego ... " Opisać ten dzień
poprzez matkę. Jej patos i jej postanowienia: do klasztoru. Syn ma na imię
Teofil. Uderzenie i szum. Jakby wbijano pal w ziemię i jakby garść piachu
uderzała o szyby. Wszedł ojciec w szarym szlafroku z pąsowym wyłogami,
twarz jego też była szara, był nieogolony i powiedział: wstań, włóż
szlafrok, przejdź do korytarza. Fil włożył szlafrok niebieski z białymi
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wyłogami i poszedł za ojcem. Do ciemnego korytarza łączącego hall z
kuchnią. Matka tu już była - w szlafroku nowym, pikowanym, z
niebieskimi wyłogami, i Helka, już całkiem ubrana.
- Ist das der Krieg? - spytała matka.
- Jawohl - odrzekł ojciec.
I była cisza.
- Zmów pacierz - powiedziała matka i sama przymknąwszy oczy szeptała
modlitwy. Helena przywiozła z Krakowa taburety i książki. Było cicho.
3.III.
Przedziwna rozmowa z Palewskim, która właściwie powinna mnie
ogromnie zmienić. Dopuściłem się do ogromnych zaniedbań w moich
stosunkach z ludźmi; zaczynam płacić koszta. Moja niezawisłość i moje
lenistwo zostały wzięte za pychę; tego ludzie nie darowują i domyślili się
najgorszych rzeczy - z zemsty. Bardach podobno twierdzi, że jestem osobą
dwuznaczną, powiedzmy z MSW.
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7.III.
Do dyskusji o prozie XXX-lecia: nurt rewolucyjny i nawet
nostalgiczny.
Rewolucyjny: linia od "Popiołu i diamentu" do Hłaski i Hłaskoidolów, i
nostalgiczny dzielący się na kresowy wiejski, finde-sieclowy. Do tego
dodałbym jeszcze martyrologiczny oraz historyczny.
16.3.74.
1. Brendan - dla dokończenia cyklu fantastycznego.
2. Syn.
3. Eurydyka.
4. Powstania polskie.
5. Kościół katolicki.
6. O miłości.
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18.3.
?
Znów ta idiotyczna ochota do napisania czegoś.
Darłowo, 20.3.
Jestem chory, nienawidzę p. Góreckiego, jego żony i jego bimbru. Co
dzisiaj powiem?
1. Przez pierwsze 10 lat pisze się same głupstwa; chyba że są to wiersze.
2. Moje początki: krytyka literacka pojmowana jako zaszyfrowana krytyka
tej formacji, jaka wówczas tworzyła się na naszych oczach. Formacja
bardzo groźna, bo zmierzająca do gruntownej zmiany etycznej. Literatura
miała być wzorcem rzeczywistości i postępowania, a nie jej odbiciem.
Koszalin, 21.3.
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Zimno. Siedzę w kawiarni Ewa, tej samej, do której Jarosław zaprosił
na lody Artura, Andrzeja Brauna, i kogoś jeszcze - kogo, nie pamiętam - po
zjeździe związkowym jakieś (7? 8?) lat temu. Rozpoznaję nawet stolik,
przy którym siedzieliśmy i przypominam sobie te malinowe, na wpół
roztopione lody w kieliszku.
Wczoraj było dość miło. Przez cały dzień czułem się naprawdę chory z
przepicia, złego jedzenia i bardzo niskiego ciśnienia. Obiadu nie mogłem
przełknąć, chociaż byłem bardzo głodny i raz po raz kładłem się do łóżka.
Ożyłem przed publicznością i mówiłem dobrze, żywo. Podpisałem ze 20
egzemplarzy "Wieczoru listopadowego", które - jak się okazało kierowniczka księgarni wydobyła z magazynu. Tak wygląda ten "brak"
książki na rynku ... .
Ten Górecki jest to prymitywny Polak, chyba syn oficera,
przypuszczam, że K.O.P.-u, skoro mieszkał gdzieś pod Stołpcami. Na
półce bibliotecznej stoi brązowa plakietka z profilem Piłsudskiego i jego
życiorysem wyrytym drobnymi literkami. Wypomniał mi, że o polskich
2216

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

oficerach, którzy z Bezanson wyprawili się do Frankfurtu n/M, aby
wesprzeć mającą tam wybuchnąć rewolucję, napisałem, że "człapali".
Mówił także dość mętnie o świadomości renegatów, tj. tych, którzy szydzą
z polskości. Powiedział co prawda, że my wszyscy jesteśmy renegaci, i że
wśród nich dobrzy i źli, a ja należę do dobrych, zastrzegł się ponadto, że
słowo może nie jest całkiem odpowiednie, ale czułem, że miałby ochotę
użyć go w całej jego potędze i cisnąć nim w jakichś swoich wrogów, t.zn.
tych, którzy nie uznają tego co on kocha. Rosjan nienawidzi jak niewolnik
pana, i długo mi opowiadał o upokorzeniach, jakie zaznał w Moskwie,
będąc tam niedawno z delegacją ZLP. Upokorzenie to, oczywiście,
wyimaginowane. Zaraz mi też opowiedział jak go werbowano do UB, i jak
on się oparł. Potem znów skarżył się na afronty, jakie go spotykają ze
strony Warszawy. Przeglądałem jego książki - tom opowiadań i powieść
historyczna z 1863 roku, pisana w formie pamiętnika. W opowiadaniach
charakterystyczna dla człowieka po czterdziestce seksualną niechęć do
młodzieży, t.zn. do "dziewczyn" i ich chłopców. Siebie przedstawia jako
zmęczonego życiem starca, a ich jako istoty heroiczne, bezczelne i
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kompletnie skurwione. Po powitaniu poznać pretensje do
drobnoszlacheckiego pochodzenia. To się pewnie zgadza. Matka jego
zachowuje się z godnością i dystynkcją świadczącymi o pańskim
wychowaniu; widać też na niej ślady urody. On sam dziś schamiały, coś
tam pewnie z tej pańskości też zachował ... .
Szczecinek, nazajutrz.
Górecki nie jest synem oficera KOP-u, ale nauczyciela, który z kolei
nie był wielbicielem Piłsudskiego, ale przeciwnie "nie mógł darować
zamachu majowego", choć na starość zmienił zdanie, a i syna do tego
namówił. Co najciekawsze, był wolnomyślicielem; nie tylko on jeden, ale
nawet jego ojciec, tj. dziadek Góreckiego, jak się okazało rządca, słynny z
hardości i uczciwości. Matka Góreckiego miała 17 (czy nawet 16 lat),
kiedy poślubiła człowieka o 16 lat od niej starszego. Widziałem jej
fotografię - była prześliczna; jako narzeczona nosiła kokardę za uszami, a
on, ojciec Góreckiego, był wysoki, kościsty, o dziwnie nieforemnej głowie
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znamionującej maniaka i despotę. I uszy miał odstające.
24.3.
Słoneczna niedziela, chłodek, wiatr od jeziora, które marszczy się i
mruga w słońcu, jak w Zurichu, tyle że Zurichu nie ma. Mam jechać do
wojska (!). Co mam im powiedzieć? Może coś o tych spotkaniach?
*
Idee-fixe:
1. Rytuał - rzeczywistość jako umowa, do której mnie nie dopuszczono
(wojsko, konspiracja, kościół, marksizm, literatura);
2. Ideał świata zamkniętego - przestrzeń nie istnieje; nie istnieją też
zdarzenia, wszystko jest mitem - nie ważne co się stało, ale co się mówi;
cała rzeczywistość jest wymyślona. Kraków, rodzina, młodość. Nie ma
wyjścia poza Kraków, rodzinę, młodość.
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3. Polska jako fałszywa norma życia. Obsesja "normalnej" Polski.
Normalnie gospodarowanej, zabudowanej, rządzonej i normalnie
przeżywanej przez Polaków. Aby przestała być odczuwana jako ciężar.
4. Obsesja jednolitej kultury i zbawienia w kulturze. Kultura jako jednolity
system obejmujący całość egzystencji od urodzenia po grób, od
indywidualizmu do społeczności, od pracy po wieczność. Usprawiedliwia
całe istnienie. Katolicyzm. Mam uczucie jak gdyby wyzwalania się z
wszystkich tych kręgów...
Warszawa, 28.3.
Jakiś taki pomysł:
Zdolna, twórcza dziewczyna
mąż, wesoły, dobry improduktyw chętnie godzi się na rolę żony.
Wychowuje dziecko, administruje sprawami żony ...
2.4.
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Wciąż potrzeba uporządkowania i rozpoczynania od początku. W ten
sposób ryzykuję wieczny chaos. Wydaje mi się, że ta potrzeba
"uporządkowania" jest zakamuflowaną ucieczką od kontynuacji - od
kontynuacji czegokolwiek. Kontynuować więc za wszelką cenę - nie
zaczynać już nic, ciągnąć tylko zaczęte rzeczy.
Gdańsk, 3.4.74.
Mój światopogląd.
Składa się z idee-fixe, z przekonań, o których sam nie wiem, że są
fałszywe, i z którymi postępuję w dwojaki sposób: staram się je sobie
wybić z głowy środkami racjonalnymi, a zarazem wmówić je w pt.
publiczność. Za pomocą publicystyki, rozmów, działalności społecznej,
rodzinnej i zwykłych zachowań, próbuję ustalić swój "normalny" obraz i za
pomocą utworów literackich próbuję właśnie tę moją anormalną wizję
świata ustanowić jako normę.
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Moje idee-fixes:
1. Rytuał - rzeczywistość jest to umowa, do której mnie nie dopuszczono.
Moje przeżycie okupacji: Szyfry. Pseudonimy.
Co chciałbym napisać: opowieść o mieście zamkniętym przez wojnę,
oblężonym - jak Kraków.
2. Rzeczywistość jest nieruchoma, nie zmienia się, nie rozwija, jest jakby z
góry dana w całości. Stąd rola dziecka oraz historii. Św. Brendan. Ameryka
- przeżycie przestrzeni.
3. Polska jest anormalna - normalna. Udaję, że normalna i tego dowiodę w
publicystyce. W rzeczywistości odczuwam stałe napięcie, stan kontroli.
Dlaczego Polska jest nienormalna? Politycznie skończona, ale duchowo
- nie. Napięcie między rzeczywistością, a aspiracjami. Przepchnięcie jej na
zachód pogłębiły kompleksy cywilizacyjne. Zniszczenia wojenne,
opóźnienie rewolucji technologicznej, czy, jak to nazywają, drugiej
rewolucji przemysłowej, ... Obcość ekonomiczna Polaka w świecie. Szanse
pozbycia się tego: jako kraj skazany na szansę wygrania koniunktury na
surowce, a kraje super-uprzemysłowione być może zwolnią tempo
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rozwoju. Wszystko to nastraja mnie w tym kierunku pozytywnym, w
kierunku poszukiwania punktów stycznych ... Chciałbym napisać biografię
Kościuszki ... Chciałbym tę moją sprawę polską rozpatrywać w porządku
racjonalnym ... Nastraja mnie kiepska literatura groteskowa - ów temat
Polaka z pawim piórem. Za co cenię Gombrowicza, Mrożka, Zielińskiego.
W jaki sposób pomogła mi Iova? Polska sprawa główna: brak poczucia
winy.
4. Mój bzik moralny: poczucie winy jako główna duchowa dynamika
człowieka. Oskarżony.
5. Jednolity światopogląd obejmuje całą czasową i ponadczasową
egzystencję człowieka.
Katolicyzm jako jego model. Marksizm jako jego próba - zupełnie dla
mnie nieudała.
Warszawa, 5.4.74.
Przyśniła mi się bardzo ładna, bardzo miła, bardzo dla mnie dobra
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dziewczyna, której postępowanie zarazem było takie, że powinno było
budzić we mnie wstręt, a nie budziło. Wszedłem np. do pokoju, w którym
spała i zastałem tam obce osoby - dwie dziewczyny i chłopca - siedzących
przy stole. Powiedziała mi, abym się nimi nie krępował, tylko wlazł do niej
do łóżka. I zrobiłem to. Zaznaczyła przy tym, że ci młodzi ludzie
potraktowali to całkiem naturalnie, i że również byli mili, naprawdę mili.
Wszystko to działo się w pokoju moich rodziców na Warszawskiej - tym,
który potem Leszek zajął, a po Leszku ja z Kazią. Pokój był spustoszony,
prowadziły z niego drzwi do jakiegoś innego pokoju, gdzie w ogóle nie
było żadnych sprzętów, gdzie okno było otwarte a wiatr nim trząsł. Za
oknami była pogoda, zielono, właśnie jak na Warszawskiej. Wszystko to
nie wydało mi się straszne, choć czułem, że powinno; sam sobie dziwiłem
się. W końcu moja dziewczyna wstała i na wpół ubrana - w męskiej koszuli
a bez majtek, poszła do kuchenki, na której coś skwierczało i przyniosła mi
kawał mięsa na chlebie. Tu zaprotestowałem. Nie jadam mięsa tak rano!
Ale ona tak łagodnie nalegała, mięso było takie przysmażone, na ruszcie,
więc wziąłem dalej dziwiąc się, że postępuję wbrew sobie i że we
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wszystkim co zawsze wydawało mi się wstrętne (atmosfera cyganerii,
bezceremonialność, nieporządek) nie znajduję nic wstrętnego. I czułem
radość z tego powodu - radość, że zmieniam się, i że znajduję spokój.
*
Wczoraj zabawna definicja: kochać drugiego człowieka to znaczy,
znaleźć upodobania dla jego wad i słabości.
*
Fantazmaty w czasie pisania: tkanina (czy nie została powieszona
odwrotnie, i jak się z tego wytłumaczę przed X.). Orłowski dupa
Lebensteina i pewność, że jest to wstrętne, potem las w Wildze, i na koniec
jak zwykle bójka ze złodziejami świerków, w użyciu siekiera, kij, pięści. I
strata ok!. 25 minut.
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6.4.
Wczoraj premiera (i polska prapremiera właściwie) "Ślubu"
Gombrowicza. Smutno. Przebłyski genialności, cudnej liryki, pogłosy
osobistego samotnego nieszczęścia, okropnej męki, fajerwerki świetnego
humoru, a pozatem pełno bredni, nudziarstwa, pretensji. Gombrowicz był
po prostu osobiście obecny na scenie - i tak jak to on prawdopodobnie robił
w rzeczywistości, zachwycał i zamęczał zarazem, wzruszał i irytował.
Publiczność nudziła się bardzo, choć była pełna dobrej woli. W teatrze
nabitym do ostatniego miejsca, była atmosfera sensacji. Atmosfera wielkiej
premiery, ale tej wielkiej premiery nie było. Była to prawie sama młodzież,
która bez żenady, bo też i bez poczucia winy wobec G. głośno potem
mówiła: że chała, za długie!
Przedstawienie pozatem dobre, t.zn. bardzo wierne Gombrowiczowi,
tyle że Fronczewski grający główną rolę zanadto wymęczony. Za to
Zapasiewicz (Bijak) świetny, bo odpowiednio wulgarny i barwny, a
zarazem "mondry", znaczący.
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Najżywsza reakcja i oklaski przy otwartej kurtynie tylko przy
dowcipach politycznych. Obserwowałem jakiegoś typa w loży - klasyczna
gęba aparatczyka. Gapił się tępo i obojętnie, nie reagując wcale na nic z
zakresu "gombrowiczianów" psychologicznych, sytuacyjnych etc.
Myślałem: zgaga. To ten, kto pierwszy powie, że "wiecie, my takiego
teatru nie potrzebujemy". Gdy doszli do politycznych kabaretowych
dowcipasów w rodzaju "wszyscy siedzą, policja też została
zaaresztowana", pierwszy uderzył brawo. Ech ...
8.4.
Wczoraj obejrzałem w TV sztukę o Czechowie (pod pięknym tytułem
"Temat na niewielkie opowiadanie"), z piękną rolą Czechowa (jakiś
radziecki aktor o cudownej dystynkcji i inteligencji), a dziś przyśniło mi się
oto co: jest ranek, siadam do pisania, ale znajduję na moim biurku
mnóstwo brudnych szklanek i kieliszków, które wynoszę do kuchni.
Wracam, a tu Kazia już wstaje i przetrząsując swoją pościel narzeka na
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mnie, że czegoś nie zrobiłem czy też zrobiłem źle. Zniecierpliwiony,
zamykam z trzaskiem drzwi do jej pokoju i już wiem, że nie napiszę ani
słowa, bo od tej chwili będę już myślał tylko o tym jak ją przeprosić.
Opędzam się od tej myśli, jak mogę i sięgam po pióro, ale w tej samej
chwili dzwonek u drzwi. A to pewnie Jędrek wraca z Torunia.
Bo rzeczywiście pojechał do Torunia na sesję.
Następnie przyszła mi do głowy myśl (ale już na jawie), że ja już tej
mojej wielkiej powieści nie napiszę nigdy, i że trzeba mi po prostu wrócić
do felietonu. Nikt z ludzi, których spotykałem ostatnio, nie pytał mnie,
kiedy napiszę następną powieść, natomiast wielu pytało mnie dlaczego nie
pisuję felietonów. To nie było złe! To mi dało dużo. Miałem czytelników.
Wyżywałem się. Mogłem pisać o wszystkim, co mnie interesuje. Moja
twórczość wyglądałaby tak:
1. felietony;
2. książki na zadany temat (np. teraz o Ameryce);
3. książki krytyczne (np. teraz o Gombrowiczu).
Dobrze, ale z czego będę żył!
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Z filmów jednak się nie da, chyba, że będą to adaptacje!
A teatr?
8.4.
Zakończenie:
Iza zdrowieje, opuszcza szpital, jest zupełnie normalna, cieszy się
powrotem do domu i do dziecka.
Owszem, jest to trochę spektakularna radość, i zachowanie jej jest
trochę na pokaz. Iza czuje się obserwowana "liczona", ale tak bardzo
uważa na każde słowo i na wszystko co robi, że trudno ją przyłapać. Za to
właśnie ten nadmiar dobrej woli jest czymś nie do zniesienia.
Ludwik tego zupełnie znieść nie może. Już się zdecydował na życie z
obłąkaną, i wszystko wiedział o swoim przyszłym życiu, cieszył się nawet,
bo to życie nieszczęśliwe i ofiarne, wymagało od niego tylko wyrzeczeń, a
zupełnie nie wymagało miłości. Natomiast ona normalna, kochająca i
domagająca się miłości, była zupełnie nie do zniesienia. Budzi nienawiść i
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przerażenie. Sytuacja w domu - matka ze swoimi dziwactwami i z
gadaniną, małe dziecko i ta szalona. Wszystko niby normalne, a przecież,
straszne. Prymicja Staszka. Wielka uroczystość matki - accomplissement.
Tylko jeden człowiek przerażony: sam Staszek, któremu już się nie chce.
Lekarka ("Boże drogi") wyjeżdża do Warszawy.
W banku nieszczęście: Kazik się topi podczas wakacji. Ludwik zostaje
jakby a'la merci de autre, który go kusi mirażem studiów, stypendiami,
wprowadza na zebrania, namawia do wyjazdu na Zachód. Z rodziną. I
rzeczywiście Ludwik zapisuje się wybiera wyjechać.
Ale kiedy już wszystko jest gotowe - ucieka, do Warszawy. I tam
wśród ruin, w tłumie, nijakich [...] czuje się wspaniale. Zaczyna od zera.
9.4.
Nie ma innego problemu poza tym jednym: skupienia!
10.4.
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Znowu się wczoraj zchlałem u Scanlanów i gadałem głupstwa. Dziś
mnie głowa boli ...
Kraków, 15.4.
Wielka Niedziela.
W Tyńcu.
U Tante Winter. Idiotyzm, graniczący ze zbrodnią. Tante Winter już się
zamyka na noc przed Władeczkiem. Nasza Władeczka przyznała, że to za
jej poradą.
U wuja Janka, gruba, stara Hanka. How vulgar! Leszek wciąż mnie
tylko pyta czy wróciłem do teatru i czy mam kontakty z filmem.
"Noc listopadowa". To właściwie stek bredni. Spektakl można z tego
zrobić, i Wajda zrobił. Wszystko co sprawia, że filmy jego są to dzieła na
jego dobro w teatrze: widowiskowość, niedopowiedzenia.
Najważniejszy był Tyniec. Kazanie opata.
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Zdaje mi się, jestem pewien, że spotkało mnie coś bardzo ważnego.
Co mianowicie?
Słuchając go, miałem wrażenie, że do mnie mówi, bowiem, odpowiadał
mi na moje pytania, i to w tym porządku, w jakim zwykłem je sobie
stawiać. Ponadto odpowiadał kategorycznie.
Warszawa, 17.4.
Z tynieckiego nastroju już mi niewiele zostało, i to dobrze, bo jeszcze
bym jakie głupstwo zrobił. Nie przestaje mnie kusić "matka nasza". Aby
postawić się wobec konieczności ponownego ... (oj, co za zdanie), aby
zatem zmusić się, do ponownego określenia mej wiary czy niewiary,
przeczytałem broszurę Stefana Wilkanowicza.
Jak to właściwie ze mną jest?
1. Nie wierzę w naukę kościoła o wcieleniu, objawieniu i
zmartwychwstaniu;
2. Chrześcijaństwo jako całość, z całą jego literaturą, kulturą i historią
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przyjmuję jako posłanie ludzkości mądrej, poszukującej i odgadującej;
3. Jedynym przedstawicielem Boga na ziemi ("Synem Bożym"), jest
człowiek i w nim, w najlepszych jego myślach, dziełach i cechach, zawarta
jest tajemnica boża;
4. O początku i celu życia nie dowiem się nigdy; moim zadaniem jest
wsłuchiwać się i wczytywać w to boskie posłanie (którym jest nie tylko
ewangelia) i sprostać jego treściom;
5. Mówiąc, że istnieje "boskie" posłanie w dziejach człowieka, w naturze
człowieka, zakładam jakąś ponadhistoryczną przeszłość człowieka (natury
ludzkiej) i ponadhistoryczną jego przyszłość. Zakładam istnienie
nieśmiertelnej i wiecznej duszy, wątpię natomiast, aby to była dusza
indywidualna. Człowiek - myślę - jest wieczny i nieśmiertelny przez
ewolucję, przez kosmos ...
Hm, logiczne, ani pocieszające to to nie jest ...
18.4.
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Ta powieść układa się jako dwa bezładne monologi, splecione
zorganizowaną, konwencjonalną opowieścią. Te dwa monologi to i
Kwieciński i Ludwik. - Kwieciński, duchowy ojciec Ludwika, i Ludwik,
duchowy jego syn.
Pan K ... .
Mieszka w sąsiedztwie.
Przyjechał z Warszawy. Ciążą na nim jakieś oskarżenia, prawdopodobnie
w związku z rewolucją 1905 roku. Jest pół-Żydem, lub całym Żydem. Tam
zostawił żonę, lub pół-żonę i może dziecko. Kryje się tu pod pseudonimem.
Zakochany w Zosi, która go odrzuca (zresztą co miała przyjąć), i która
idzie do klasztoru, aby wyprosić jego nawrócenie.
Pisze do niej listy przez całe życie. Całe jego intelektualne życie jest
skoncentrowane wokół usprawiedliwienia swoich win politycznych (Polska
- rewolucja), miłości do Zosi i Boga, który mógłby go wybawić ze
wszystkiego.
Jednocześnie - Kocha się w nim Wisia, matka Staszka i Ludwika, której
naiwna opowieść ani w części nie może dotknąć prawdy o panu K... i Zosi.
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A wszystko to jest śmieszne, dziecinne wobec surowej powagi przeżyć
Ludwika - tylko dlatego, że są opowiedziane w czasie teraźniejszym.
28.4.
Na litość boską - skończyć z tym okropnym obyczajem pisania na
ostatnią chwilę! Nic dobrego w ten sposób napisać nie można. Muszę się
nauczyć tego systematycznego, codziennego, pracowitego pisania, którego
mistrzyniami były te nasze, wielkie damy, Dąbrowska, Nałkowska. Pisząc
na ostatnią chwilę, tracę w ogóle świadomość tego, co chcę napisać, co
mam do powiedzenia, nie mówiąc, że piszę nawet wtedy, gdy nic nie mam
do powiedzenia.
Wczoraj wychudzony i wyprzystojniały przez to ks. Sadzik. B. miły i
dobry, ale nic istotnego nie powiedzieliśmy sobie nawzajem.
*
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Po południu u Wajdy spotkanie w sprawie Chopina. Po co tyle osób
nieznających mojego scenariusza, aby mi powiedzieć, że mam przerobić?
Cynizm, niekompetencja, prostactwo. Dom Wajdy b. sztuczny, bardziej
do pokazywania niż do życia, nawet nieład czy zużycie przedmiotów na
pokaz. Ale widać wielką miłość do przedmiotów, ani jednego banalnego,
standardowego.
Wieczorem przykre spotkanie z panem Tanalskim - wiadomość o
chorobie nerwowej Anki. Jego zmęczone, zaczerwienione oczy; starość w
twarzy, załamanie głosu, gdy powiedział, że Anka jest w sanatorium dla
nerwowo chorych - Andrzej, okazało się, widział ją, gdy wyszła "na
przepustkę". Powiedziała, że ma "tam" dobrze, że nie chce stamtąd wyjść,
że ma tam przyjaciela, który jej powiedział, że nigdy nie spotkał tak
"fajnych" ludzi, jak tam właśnie. "Jaka szkoda, że tam" - dodał.
5.5.
W związku ze sprawą Ani zaktualizował mi się dawny pomysł
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"Orfeusza". Chłopiec, który zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, na
leczenie, który symuluje chorobę psychiczną, aby być z dziewczyną, która
tam poszła z powodu rzeczywistych "troubles", i która zadomowiła się tam
właśnie tak jak Ania.
1. Rozmowa Lekarza(ki) z ojcem Stefana
- Był u mnie syn pani ...
Ona: Przecież on jest zdrowy.
Lekarz: - Rozmawiałem z nim... Dziwne..., jakby go pociągała sama idea
tej choroby... I to leczenie. Matka skarży się na jego braki uczuciowe.
Lekarz dopytuje się, o jego życie uczuciowe, o rodzinę. Matka
przyznaje: ich małżeństwo, wojenne, kryzysy ... Lekarz rozmawia: z matką
jak z rówieśnicą.
7.5.
Uciekł do Warszawy, zostawiając matkę samą.
Tam, wśród ruin, chce zacząć życie na nowo - pisaniem, pod
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zmienionym nazwiskiem. Życie na dnie, w wynajętym pokoju. Zdobywa
sobie nazwisko gorliwością i agresywnością.
W rzeczywistości nie ruszył się stamtąd.
Stalin już nie żyje.
Stalin = matka.
Polska = matka.
Kraków = matka.
Ruiny - poszukiwanie śladów Staszka i jego narzeczonej za którą
poszedł.
Nieudała miłość. Brak uczuć. Sny o Krakowie.
Zmieniająca się rzeczywistość. Jakiś ruch w społeczeństwie, w którym
on nie umie uczestniczyć, ciekawością określoną przez przeszłość.
Żadne schizofrenie, narkomanie etc ...
Akcentować, wyłącznie sprawę gorszej historii, jaka mu została do
przeżycia - gorszej części życia - i to jak próbuje sobie wziąć odwet
agresywnością swoich pseudoideowych poczynań oraz swoimi
pseudomiłościami. Szukanie głębszej idei i głębszej miłości.
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Matka jest po prostu wyczerpana. Ma przewlekłą na poły starczą, na
poły klimakteryjną depresję. Weszła w fazę depresyjną. Jak cała Polska.
*
Napisałem dziś wstęp - przybycie A. do Warszawy, opis ruin, tłumu wszystko, w tonacji trochę heroikomicznej, której załamanie następuję w
chwili przyznania, że ów "młodzieniec" to ja sam.
Teraz powinien nastąpić opis domu, z którego uciekłem i krótki rys
sytuacji, w której się znalazłem po odejściu ojca na wojnę i po ucieczce
siostry, Zosi, do Warszawy. Jej historia. Została złapana z narzeczonym na
Woli, podczas pacyfikacji. Narzeczony został rozstrzelany, a Zosię zabrali
do obozu w Płaszowie. Moje wysiłki, aby ją stamtąd wyciągnąć, albo
dostać się do obozu. W końcu ją stamtąd wydostałem. Po wyjściu - znów
tracę nad nią kontrolę: Zosia poszła do organizacji. Śledzę ją - śledzę ją,
tak, że to aż niebezpieczne dla mnie się staje. Zosia ucieka (przede mną?)
do Warszawy. Przede mną, czy też dla kogoś drugiego? W Warszawie
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ginie bez wieści. Nikt nie wie co się z nią dzieje. Szukałem jej, napróżno.
Pozostałem więc sam z matką; musiałem być jej mężem, ojcem, synem, a
ona nade mną najokropniejszą roztoczyła władzę. Musiałem żyć jej życiem
- tamtą wojną, a tęsknota moja za siostrą moją, śliczną Zofią, Zofiją,
wiązała mnie znów z jej życiem. Ja wcale nie żyłem. Nienawiść moja na
tych miłościach wyrosła.
Nienawiść moja do całego polskiego ruchu powstańczego. Nienawiść
do tych strzelców, Orlików, Bohunów ... Pracowałem w banku - tam Józik,
bohater. Moja dyskusja z Józikiem. To on raz wykrzyknął: idź, pisz
artykuły ... i to właśnie zrobiłem. Napisałem artykuł przeciw bohaterstwu.
Stałem się specjalistą od tej brudnej sprawy. A także od kleru, bo mnie
matka chowała na księdza, abym spełnił powołanie, któremu nie sprostała powołanie Zosi, tamtej Zosi ... Uciekłem tak w cudze żywoty, poświęciłem
się polowaniu na umarłe duchy.
Umarł Stalin, wiatr powiał całkiem świeży - ja ostatni zostałem z
wiatrakami, walcząc - ja, spóźniony inkwizytor, ja zaciekły prześladowca
wiar moich najdroższych, Paweł polskiej sprawy.
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I kto mnie wybawi? Kto, pytam z rozpaczy, jak nie miłość nowa?
Szukam jej dokoła - szukam tej, co mi prawdę powie o mojej pustce
istotnej, która pierwsza pogardę okaże.
Aż matka umiera. Pogrzeb - daję nekrologi - także tu, w Warszawie
(koledzy zamieścili wyrazy współczucia).
I oto na pogrzebie zjawia się ona, Zofia -; o kuli, bez nogi.
- Gdzieś była?
- W więzieniu.
- Dlaczegoś znać nie dała?
- Czytałam co pisałeś ...
Odeszła. Ja zostałem - Płakałem! - Zbawiony!
8.5.
Znowu fiasco! Tak nie można. Tracę charakter. Moja proza musi być
zimna, "nieudawana". Żadnych afektacji. Wszystko, w dialogach,
formułach, aforyzmach. Stendhal! Diderot? Właściwie tak jak napisałem
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Brendana.
Matka opowiada:
- Ale pamiętaj nikomu - powiedziała ciocia Paulina. I zegar wybił wtedy ...
Warszawa, 9.5.
Napisałem dziś 8 stron, odrazu na maszynie, opowiadanie o pierwszym
nalocie. Udało mi się (chyba) złapać styl "ruchomej" narracji, obejmującej
jednocześnie rzecz dziejącą się właśnie oraz skojarzenia, reminiscencje
wokół niej powstające. Jest to sposób przeżywania opisany zdaje się u
Bergsona: każda chwila powtarza całą biografię. Człowiek jest zawsze
całością. Rozszerzyć to dalej: jest całością siebie i całością kultury, do
której należy - całością świadomą, krytyczną. Żyje, opowiada swoje życie i
poddaje krytyce swoje opowiadanie. Czym tedy jest miłość?
Poszukiwaniem doskonałej jedności - jak w dziele literackim - między tym
co jest i co jest opowiadane i co jest wiadome.
L'urrile de, l'experience, de l'auto - narration i de l'autocritique =
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l'amour = perfection.
To powinien być ostatni notes - przejść na zeszyty.
15 czerwca 1974
Jaka szkoda, że dziś nie jest jakaś ważna rocznica! Miałbym okazję do
uroczystego rozpoczęcia nowego życia. Taką mam na to ochotę. Właściwie
co dzień mam na to ochotę. I co dzień odprawiłbym z tego powodu
uroczystość. Ciekawym, czy to jakaś prywatna psychoza, czy katolicka
estetyka życia. Bo przecież urok roku liturgicznego na tym polega, że tam
zawsze jest jakaś zupełnie szczególna okazja do "zawrócenia ze złej drogi",
albo, "rozpoznania specjalnej łaski" itd., katolik nie mówi "15 czerwca",
ale "w samą drugą sobotę czerwca", "w czasie oktawy Bożego Ciała",
"akurat na 9 dni przed świętem św. Jana Chrzciciela ..." - Słowem, chce
powiedzieć, że w tej dacie jest coś dziwnego. W roku liturgicznym nie ma
zwyczajnych dat. I to jest piękne, i czas nabiera wartości, rytmu, jest pełen
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tajemnic i znaków - jest w nim coś muzycznego.
Muszę napisać opowiadanie, powieść albo studium o dewocji. Po prostu o
dewocji.
16.6. - niedziela.
Kazia gdzieś w Polsce. Parno. Mieszkanie brudne, naczynia nie
pomyte, pies się zesrał. Idiotyzm meczów piłkarskich - wczoraj z Jędrkiem
oglądaliśmy je do późna; mistrzostwa świata. W głowie pusto, w oczach,
gdy je przymknę, skaczą figurki piłkarzy.
Moja sztuka: znów coś tuzinkowego wychodzi. Właściwie przy pisaniu
mam te same przeżycia co kiedyś w Kunstgewerbeschule przy artystycznorzemieślniczych robotach. Gdy inni wycinali w drzewie czysty wzór, ja
wydłubywałem nieregularne dziury. [...] mnie nie słucha, postacie - nieźle
pomyślane - umierają na papierze. Niemniej muszę to napisać. Muszę
przecież coś napisać.
Jak Anna zrealizuje swoją intrygę? Jak wpędzi Tadeusza w miłość do
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Ewy? Udaje miłość do jej ojca. Atakując Wawrzeckiego, kompromitując
się przed Tadeuszem i Ewą, połączy ich - przeciw sobie. Jak jest
naprawdę? Czy kocha Tadeusza, ale nie takiego jaki jest, lecz
uszlachetnionego przez miłość, upiększonego przez zazdrość? Czy też
kocha Wawrzeckiego, jako ojca, przeto więc jako idealnego Tadeusza,
którego chciałaby mieć za ideał, autorytet i opiekę? A może ją fizycznie
pociąga Czesław - prawdziwy, młody mężczyzna?
W każdym razie to co jest widoczne, to jej matczyne zalecanki do
Wawrzeckiego. I jej degrengolada.
Kiedy wracają z "wyprawy" - Wawrzecki, Tadeusz i Czesław wiodąc
"Cynderellę" - Anna przystępuje natychmiast do ofensywy.
Scena zaczyna się od błazenad Tadeusza, który próbuje załagodzić
rzecz z Cynderellą. Wpada w jej ton - w insynuacje erotyczne. Że
mianowicie ocalili, nie tyle od burzy, przepaści itd., ile od inżyniera.
Cynderella jest szczęśliwa, bo zwróciła na siebie nareszcie uwagę i stała się
powodem zamieszania. Wawrzecki wita czule Ewę, przyjmuje jego
wymówki i na boku zwierza się Annie, że poznał Cynderellę, i że jest to w
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gruncie rzeczy bardzo poczciwa, nieszczęsna dziewczyna, przeżywająca
swój awans społeczny i generalne zamieszanie.
Tadeusz.
- Wracamy, przemoczeni, ale dumni.
Ewa.
- Ojciec, ciebie na pięć minut nie można spuścić z oka, żebyś nie zrobił
jakiegoś głupstwa.
Wawrzecki.
- Jak się czujesz?
Ewa.
- Doskonale się czuję, nie rób ze mnie inwalidy i sam nie skacz po górach.
Joanna.
- To wszystko przeze mnie. Przepraszam.
Tadeusz.
- Nie, to wszystko przeze mnie i to ja przepraszam.
Joanna.
- Do pana wcale się nie odzywam.
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Tadeusz.
- Jak to? A przed chwilą niosłem panią na rękach. Uratowałem pani życie,
a to wystarczy, żeby mi przebaczyć.
Joanna.
- Nic by mi się nie stało!
*
Pytania "Polityki":
Jakie widoki - pana zdaniem - otwiera przed Polakami trzydziestolecie
naszych przemian? Co dziś Polacy mają na oku myśląc o swojej
przyszłości? Jakie perspektywy zarysowały się realnie przed
społeczeństwem, a jakie wyłonią się w niedalekiej przyszłości? Czy
dzisiejszy typ Polaka jest na nie przygotowany, otwarty?
Porównajmy z sobą dwa trzydziestolecia w historii Polski i Europy:
1914 - 1944 oraz 1944 - 1974. W trzydziestoleciu pierwszym Europa i z
nią Polska przeżyła dwie wojny światowe, rewolucję w Rosji rozszerzoną
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następnie na kraje Europy wschodniej, faszyzm w Niemczech, Włoszech i
Hiszpanii - i Bóg wie co. W ciągu tych 30 lat upadały monarchie,
wyłaniały się nowe państwa (w tym Polska), granice przesuwano tam i
spowrotem o setki kilometrów, przesiedlano miliony ludności. W ciągu
następnych 30 lat nie zmieniło się nic. Układy wielkiej trójki, choć
nieformalne, okazały się trwalsze od uroczystego traktatu wersalskiego i
mapa geopolityczna Europy nie zmieniła się ani na jotę. Europa, a z nią
Polska ma za sobą jeden z najdłuższych w swoich dziejach okresów
stabilizacji, któremu w dodatku nic nadal nie zagraża.
Rozważając dynamikę zmian społeczno-gospodarczych w Polsce,
trzeba pamiętać, że dokonały się w warunkach tejże właśnie stabilizacji,
niezmienności stosunków. Które poczucie w tym okresie dominowało:
zmienności czy niezmienności?
To zależy od wieku. Polacy, których przynajmniej część aktywnego lub
tylko świadomego życia przypadła na pierwsze trzydziestolecie nie poznają
świata, w którym zaczęli życie i nawet jeśli się z nim nie godzą, albo gdy
odczuwają ich niedogodności, błogosławią wewnętrzny i zewnętrzny
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pokój, który im towarzyszy. Natomiast pokolenie młodsze, którego całe
życie zamyka się w tym drugim trzydziestoleciu, zmian wcale nie
dostrzega, a rzeczywistość społeczną, w której żyje, traktuje jako coś
nienaruszonego. Sądzę zatem, że mimo dynamiki rozwojowej jaką
charakteryzuje się nasza gospodarka, społeczeństwo nasze nabiera cech
konserwatywnych. Sprzyja temu również fakt, że wszystkie istotne zmiany
ustrojowe i polityczne zostały przeprowadzone za jednym zamachem,
drogą administracyjną, w serii ustaw KRN, a reszta polegała na ich
wdrażaniu i utrwalaniu. Konserwatywne myślenie dzisiejszych Polaków
polega na tym, że zbiorowe i osobiste bezpieczeństwo cenią bardziej niż
inne wartości. Protektorat ZSRR zwolnił Polskę z troski o bezpieczeństwo
zewnętrzne. Dyktatura biurokracji komunistycznej przyniosła pokój
socjalny. Gospodarka planowa wyeliminowała wielki hazard z działalności
gospodarczej. Życie w Polsce jest dziś pozbawione ryzyka. Ryzyko
podejmują tylko ci, którzy mają wielkie ambicje. Zamiłowanie do pokoju i
bezpieczeństwa zmniejsza ciśnienie ambicji. Cały układ stosunków
społecznych pracuje na rzecz rozpowszechniania się postawy
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oportunistycznej. W połączeniu ze wspomnianym wyżej konserwatyzmem,
daje to ucieczkę psychologiczną, która nie sprzyja zupełnie realizacji
wielkich celów cywilizacyjnych kreślonych przez kolejne plany i programy
i powoduje stałą sprzeczność między nimi, a usposobieniem powszechnym.
17.6. W warsztacie samochodowym na Hrubieszowskiej.
Jeszcze do sc. I.:
Joanna.
- Pan doktor to odwraca się plecami kiedy mnie widzi.
Wawrzecki.
- Może mi zbyt miło patrzeć na panią.
Albo:
- Może widok pani jest mi nazbyt miły?
Joanna.
- Nie rozumiem.
Wawrzecki.
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- Pani jest ... atrakcyjna.
To samo zauważa Anna i nie da się tak łatwo zbyć Tadeuszowi, gdy ten
na jej pytanie "dlaczego jej dokuczasz", odpowie, działa mi na nerwy.
Anna.
- A może na zmysły?
Joanna drażni i pociąga Tadeusza, tak samo drażnią go i pociągają
góry, burza. Przyznaje się Annie do nieustannego lęku, do lęku, który mu
sprawia zadowolenie.
Ta rozmowa musi być kluczowa. Po niej Anna rozpoznaje, że z
Tadeuszem dzieje się coś, nad czym ona nie będzie umiała zapanować.
Tadeusz w tej rozmowie tłumaczy się zmęczeniem, niezadowoleniem z
pracy i całego "pomylonego" życia, którego bezsens, jałowość zrozumiał
przez porównanie z Wawrzeckim. Oczywiście nic nie wie o drugiej
połówce życia Wawrzeckiego, które nie zakończyło się przecież
wyzwoleniem go z obozu.
Anna musi mieć świadomość owej gry uczuć, w jaką się wdała
"przechodząc na stronę" Wawrzeckiego i prowokując "zbliżenie" Tadeusza
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z Ewą. Tę grę uświadamia jej Cynderella.
- 1 sc. aktu II gdy skończy się na deszczową nutę.
- Dawniej to by było niemożliwe, żeby trzech mężczyzn i trzy kobiety byli
obok siebie - i nic.
Anna.
- Skąd pani wie jak było dawniej!
Joanna.
- Z książek. Ja dużo czytam, proszę pani.
Anna to jest też poczucie winy wobec Tadeusza; jego niechęć do życia
i pracy, jego zanik uczuć przypisuje sobie - jest niewłaściwą dla niego
kobietą. Potwierdza jej to syn, który się do niej źle odnosi i znalazł sobie
dziewczynę, która jest jej przeciwieństwem. Tym większa jej determinacja:
pozbyć się poczucia winy, zdobywając uczucia mężczyzny nieszczęśliwego, oczywiście, jak Wawrzecki, a spragnionego kobiety.
Sen dzisiejszy o Ance Baranowskiej - jej rysunki, i te dziwne
powietrzne płaszczyzny, na których się unosiła - zakończony pocałunkiem
publicznym, wybłaganym przez nią.
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*
Rozmawiałem z W. Zalewskim i E. Żebrowskim na temat filmu o
Dembowskim.
Zgodziłem
się.
Napiszę
nowelę.
Scenariusz
zaproponowałem Żebrowskiemu do wspólnego zrobienia.
Myśl Żebrowskiego: film - monolog. Trzeba to zrobić szybko, bo to są
pieniądze.
*
Powrót z wyprawy.
Scena zaczyna się zatem od błazenad Tadeusza, który - tak jak
przedtem bagatelizował całe zdarzenie, teraz próbuje je rozdmuchać.
Opowiada jak szli ścieżką w górę i pioruny biły. - Najgorzej było na
przełęczy ... ledwośmy uszli kilkanaście, co mówię, kilka kroków,
trzasnęło, że rany boskie, i tylko honor, ten mój honor, który Anna ceni tak
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wysoko, a którego ja jakoś dotąd nie dostrzegłem w moim najbliższym
otoczeniu nie pozwolił mi wrócić. Ten honor to jakaś druga osoba.
Powiedziała mi: nie wrócisz s...synu ... pójdziesz. Nie chcę - powiedziałem
- a on na to: pójdziesz, albo cię nie znam. I jak mi tak powiedział,
przeląkłem się, po prostu przeląkłem się tak, jakby mi Anna powiedziała:
pójdziesz, albo ja sobie pójdę ... No, i poszedłem, ze strachu przed swoim
honorem, czy też przed Anną, nie wiem. I znowu trzasnęło. Nawet mocniej
niż przedtem, jak gdyby te moce chciały mnie wypróbować. Ale ja już
byłem jak stal. Najgorsze, że kiedy ja przeżywałem dramat, pan Czesław
po prostu szedł sam bez honoru, bez strachu, bez strachu, szedł jakgdyby
nigdy nic.
Czesław.
- Nic się przecież nie działo.
Tadeusz.
- Nie. Naturalnie nic. Stuczało jakby pociąg jechał. A przecież poza
wszystkim to było niebezpieczne.
Wawrzecki.
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- Jest taka teoria, że pioruny biją w tych tylko co się boją. Bo strach to są
ładunki elektryczne.
Tadeusz.
- Ja byłem elektrownią.
Wawrzecki do Ewy.
- Czy bardzo się bałaś?
Ewa.
- Na pięć minut nie można Cię spuścić z oczu, żebyś jakiegoś głupstwa nie
zrobił.
Wawrzecki.
- Zmęczyłaś się.
Ewa.
- Niechże ojciec ze mnie nie robi inwalidy. To ojcu nie wolno skakać po
górach.
Joanna - do Ewy.
- To przeze mnie wszystko. Przepraszam.
Tadeusz.
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- Nie, to przeze mnie. I to ja przepraszam.
Anna.
- Kogo? Panią Joasię przeproś.
Joanna.
- O, nie, pan już mnie przeprosił. Mnie tak przykro.
Tadeusz.
- Źle pani nie było. Inżynier panią odział, ja panią zniosłem na rękach.
Ewa.
- Naprawdę?
Tadeusz. (Wyjmuje z kieszeni czółenka Joanny). W tym trudno schodzić
po mokrych skałach, a boso jeszcze trudniej.
Ewa.
- Ach te pani buciki! Cały czas myślałam sobie, jak też pani może iść w
nich w góry. Co prawda, nie myślałam, że będziemy wchodzić na szczyt.
Joanna.
- Głupia jestem. Jestem, taka głupia, taka idiotka ...
Tadeusz.
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- Niechże mi już pani nie wypomina.
Joanna.
- Skoro pan mi wypomina to noszenie na rękach.
Tadeusz.
- Chwalę się.
Wawrzecki.
- No tak, nie wyglądał pan na męczennika. (do Anny). Niech pani uważa na
męża. To czubienie się staje znaczące.
Anna.
- Och, ja nie jestem zazdrosna.
Joanna.
- Pani jest za mądra na to. Ja byłabym o męża zazdrosna, jak ... jak nie
wiem co. Ja myślę, że nie ma miłości bez zazdrości!
Anna.
- A skąd pani wie, że ja go kocham?
Tadeusz.
- Właśnie. Skąd pani wie? I skąd ja to mogę wiedzieć? A nawet wolę nie
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wiedzieć.
Wawrzecki.
- No moi państwo. Dość tego, wracajmy.
Czesław (do Anny)
- Chcesz już iść?
Ewa (opryskliwie)
- A co mamy robić? Chodźmy.
Wawrzecki (do Anny).
- Chodźmy. Nie doszedłem do mojego szczytu. I już pewnie nigdy nie
wejdę. A koleba, też inna, zaśmiecona, zawalona jakimś żelastwem ...
Tadeusz (do Anny).
- Czy mam cię wziąć na ręce?
Anna.
- Ja nie chodzę boso.
Odchodzą parami.
18.6.
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Od rana, od przebudzenia, czarne myśli, i po co, na co, komu etc.
W trzy godziny lepiej, ale do pracy zebrać się nie mogę. Pomocy!
Floubert: "Prende garde! C'est qu'on s'amose de s'embeter. C'est une
pente".
Goncourtowie o Flaubercie:
"Au fond de lui, graudant et beiblent la cole'ze et l'ennui de la vaine
escalade du ciel".
19.6.
I saw Jesus Christ Superstar last night. I was crying and suddenly a
strange idea came upon me: I love Him. I was loving Him all the time and
dying without - heaving any touch of Him. Once He disappeared from my
life, the whole world has been torn on pieces. Everything cracked down Życie przestało mnie interesować. Z nim wszystko wraca na swoje
miejsce - nawet zaciekawienie dla innych ludzi, albowiem każdy z nich
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może być Nim. "Będę z wami aż do skończenia świata". W tym jest
wszystko.
*
Mimo, że położyłem się wczoraj o pierwszej, czy później nawet, dziś
obudziłem się punktualnie o mojej błogosławionej godzinie, o szóstej
zupełnie świeży i pałen ochoty do pracy. Wierzę, że tym razem to sprawka
ciśnienia, owego mistycznego ciśnienia poprawionego na moją korzyść, dla
Jego sprawek: to On powrócił, to On zjawił mi się wczoraj na ekranie u
pana Bałdygi, ponad głowami panów Rogowskiego, Kydryńskiego etc.,
Święty, prosty, dobry, bliski i zażądał ode mnie abym był z Nim, abym
wytrwał przy nim pomimo wszystko.
"He was unexpected... could we start again ...
Śpiewają skruszeni uczniowie, i ja jestem z nimi.
*
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Co do sztuki - trudność polega na owej "intrydze", jaką Anna obmyśla
dla zbawienia Tadeusza i siebie. Widząc głębokie zainteresowanie
Tadeusza dla Ewy, albo nawet tylko przeczuwając możliwość takiego
przebudzenia w nim uczuć - postanawia (z tym, że jest to instynktowne,
spontaniczne), uczuciom takim sprzyjać, pomóc, sprowokować je nawet
poprzez manipulację swych uczuć dla Wawrzeckiego. Na planie
duchowym i deliberatly robi to, co na planie intrygi, głupio, próbowała
zrobić Joanna: powoduje eksplozję całego tego układu, jaki zastygł między
dwiema parami.
Akt II Scena 1.
Joanna, Anna - dwie prowokatorki. Joanna wyjaśnia jej - wyjawia swoje intencje i przeczucia. Zdawało się jej, że coś musi się stać, że gdzieś
przecież ta miłość jest, gdzieś się rozgrywa, ukrywa, etc. Budzi tę myśl w
Annie: gdyby rzeczywiście stary inżynier zakochał się w niej, gdyby się
ona na to zdecydowała, gdyby Tadeusz zakochał się w Ewie, Czesław w
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Joasi. Anna musi wiedzieć, że wszystko od niej zależy, że jeśli ona nie
ujawni uczuć, wszystko zostanie po staremu. I to jej właśnie uprzytamnia
głupia Joasia, która ją zapyta: dlaczego ludzie sobie już nie mówią tego co
czują do siebie, tak jak w dawnych powieściach, które ona pochłania, tak
jak w kinie. Anna: Właśnie, dlaczego?
Scena 2.
Joanna poszła do kina czy dokądś (oczywiście potem będzie - może z
kimś, kogo wreszcie przygruchała sobie), a reszta trochę tym podniecona.
Trochę skwaszona opowiadaniem Wawrzeckiego, kłótnią - Czesława z
Tadeuszem, sprowokowana przez tego ostatniego. O co?
A może w ogóle zacząć od tego: W scenie pierwszej opowiedzieć tylko
co się zdarzyło na wycieczce?
20.6.
Znowu pogubiłem się dzisiaj - obudziłem się późno, z bólem czającym
się już w skroniach. Wczoraj do późna oglądałem mecze w telewizji, a
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pogoda niedobra - na deszcz się zbiera - i już moja słaba głowa
zdezorganizowana. Błąkam się z kąta w kąt, podrzemuję, biorę proszki i
piję kawę. Już pierwsza, a ja nie mogę zebrać się do pracy. Nawet na moją
konspiracyjną szklaneczkę whisky nie mam ochoty.
23.6.
Niedziela, imieniny mojej matki, 5 rano. Zażyłem Enerbol po raz
pierwszy, zobaczymy co z tego będzie. Wciąż jeszcze nie napisałem tej
wypowiedzi dla "Polityki". Co prawda, nie jest to takie łatwe. Pytanie
("jakie widoki otwierają się przed Polakami na przyszłość w świetle
trzydziestolecia") jest optymistyczne, odpowiedź optymistyczna być nie
może a brzmieć może optymistycznie, żeby została wydrukowana.
Oczywiście, można mieć w nosie to czy będzie wydrukowana, ale w takim
razie po co pisać? Żeby "oni tam" dowiedzieli się co myślę o tym? "Oni
Tam" wiedzą doskonale co ja myślę, co więcej, myślą tak samo, albo
jeszcze gorzej, bo wiedzą więcej ode mnie. Czyli cała moja rola polega na
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wykręceniu kota do góry ogonem.
Teraz "Dedal". Trzeba napisać o tej piłce nożnej, którą żyjemy od 2
tygodni. Co mnie w tym zajmuje:
1) ...
2) ...
3) ...
Nie mam pojęcia co mnie w tym interesuje. Nawet Enerbol nie pomaga.
27.6.
Coś tam przecież z siebie wydusiłem. Teraz do rzeczy. Trzeba jednak
ten akt I, a raczej jego połówkę przerobić. Zacząć od powrotu z wycieczki.
Anna samotna czeka na towarzystwo w hotelu, trzymając w ręku list od
syna, w którym ten zawiadamia ją, że zrywa z domem, żeni się, przerywa
studia etc.
Scena 1.
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Anna wchodzi, otwierając list. Już pierwsze słowa robią na niej
wrażenie. W tej samej chwili wraca towarzystwo i nie pozwala jej
skończyć.
(Rozmowa z zarządzającą?)
Towarzystwo: wszyscy przemoczeni od deszczu, który ich złapał na
przełęczy. Tadeusz wściekły na Cynderellę. Cynderella tajemnicza, Ewa z
Czesławem jakby pokłóceni. O wszystkim opowiada Annie Wawrzecki
oskarżając się o egoizm i sentymentalizm, przez który zorganizował całą tą
wycieczkę. Narzeka na głupotę Cynderelli, ale daje do zrozumienia, że
Tadeusz zachował się niewłaściwie.
1.7.
Dembowski:
"Umnictwo, wiedza, to pojęcie potęgi ducha; potęga ducha to miłość ku
całej ludzkości. Kto miłość ku miłości ludzkości czuje, miłuje i ludzkość, a
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stopień tej miłości cnotę stanowi; im więc kto cnotliwszy, tym więcej
wiedzę i umnictwo miłuje, im kto je więcej miłuje, tym cnotliwszy. A
cnota nie jestże doskonałością żywota społecznego?"
Zabawne sofizmaty - pozytywne. Umysłowość Dembowskiego wydaje
się totalna - wszystko albo nic - no i to obrzydzenie do "zwyczajnego
życia" (225/III). Żyć, prawdziwie żyć, to jest być czymsiś więcej jak tym,
czym każdy jest człowiek, być dziełem ludzkości, szalenie zakochanym w
ludzkości, jest to być cnotliwym dla cnoty, wielkim dla dobra ludzkości,
jest to siebie mieć za nic, lud za wszystko." (226/III).
Cytat z Gutzkowa (226/III).
Who's Gutzkow? "Żyć po ludzku ... jest to za dnia świecić, a w nocy
czuwać ... jest to, być nieszczęśliwym, niepoznanym, wydrwionym w
myślach ... zawiedzionym i prześladowanym przez wrogów, a żałowanym
uśmiechem od przyjaciela, od brata, który nas nie mógł pojąć" ...
Model: Chrystus.
"Czym jest filozofia? Wiedzeniem prawdy. Czym jest umnictwo?
Objaśnieniem, twórczości ludzkiej, więc potęgi człowieka. Czym jest
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żywot społeczny? Miłością wzajemną ludzi wszystkich.
Co jest prawdą? Miłość. Co jest twórczością? Jawienie miłości."
Żywot więc społeczny, wiedza i umnictwo są identyczne, są jednym i
tym samym, cała ich różnica w stopniu rozwinięcia polega. Żywot
społeczny, jest tylko miłością, filozofia jest miłością i znaniem miłości i
zachwyceniem się wielkością tej miłości, razem jest potęgą twórczą,
miłością i myślą! (228/III)
Dziwna myśl - jakoby jeszcze ów ideał miłości nie został spełniony. To
samo co u Norwida (a inaczej u Marksa) przeświadczenie, że dzieje
ludzkości (u Norwida: kościoła) jeszcze się nie zaczęły:
"Nie było jeszcze zupełnego żywotu społecznego ani filozofii, ani
umnictwa, i dlatego często mylne o tych dziedzinach najwięksi nawet
myśliciele mają wyobrażenie. Cóż to nie nazywano żywotem społecznym,
albo jakichże bredni, w miano filozofii nie wtłaczano, albo jakich
przymusów twórczością nie nazywano!
Dalej wyjaśnia jak rozumie miłość ludzkości. Otóż przez czyn.
"Miłość jako czyn, jest istotą żywota społecznego".
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Stąd wniosek dramaturgiczny, że fanatyk czynu, totalista cnoty, winien
mieć za partnera sceptyka, który go przestrzeże przed taką gloryfikację
czynu.
Zresztą dalsze losy D. dowiodły tego jak zgubnym torem ich, jest
równia pochyła czynu.
Tajemnicze dość zdanie: "Poświęcenie siebie nie uważamy tu jednak
bynajmniej indywidualne, ale w całym znaczeniu wyrazu ludowe." t.zn.
wespół z ludzkością.
Tożsamość ludu i ludzkości.
"Poświęcenie siebie dla siebie jest ludu miłością w czynie ku sobie,
czyli ku ludzkości".
Wolność jest celem żywota ludu, ... wolność tam być tylko może gdzie
nie ma własności."
Rodzaje przemocy.
Fikcja równości formalnej póki własność zapewnia faktyczne
przywileje.
"Z powyższego widzimy, że wolność ludu, opiera się na niszczeniu
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własnoŚci."
Bezwzględna wspólność. (238/III).
Społeczeństwo bezwzględne zorganizowane w asocjacje z
wykluczeniem kapitalistów, którzy w systemie Fouriera mieli również
swoją asocjację.
Wolność jest jednoznaczna z twórczością "Wolność jest twórczością,
twórczość jest wolnością".
Człowiek jest wolny, "gdy każdą wolę swą zgodną z miłością ludu
wykonać może".
Wolność - twórczość - spólność (244/III).
Kilka myśli we względzie rozwijania się dziejów.
Krytyki więc, krytyki! Owa miłość życia i nauki, krytyki wołamy o
dziejach, bo inaczej naród nie zrozumie swej przeszłości..." (265/III).
"Weźmy bajeczkę o św. Stanisławie; jak ona pięknie z faktu całkiem
przeciwnego urosła. Weźmy znowu bajeczkę o śmierci Przemysława;
kronikarze nie chcieli powiedzieć, że naród go zabił."
"Szlachta to wrzód społeczeństwa"...
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"Lud był zawsze cnotliwym, wielkim i szlachetnym..." (287/III).
Obraz dziejów Polski jako starcia się "republikanizmu polskiego,
takiego czysto ludowego, jaki istniał przed wprowadzeniem
chrześcijaństwa w pierwszej epoce dziejów polskich ... stanie się, słowem,
ludu ze szlachtą, polskości z łacińskością." ...
"Na koniec żywioł czysto polski ludowy niszczony w postaci
francuzczyzny, łacińskość dawnych wieków i samodzielnie zaczyna ... ".
To jest prawdziwa ksenofobia. Zwraca uwagę na ludowy żywioł
francuskiego XVIII wieku.
Z pamiętnika Ks. Leona Sapiehy:
O emisariuszach:
"chodzili pomiędzy lud i starali się trafić mu do przekonania, obiecując
skasowanie pańszczyzny, podział gruntów dworskich ..., oddanie im lasów
i pastwisk dworskich do wolnego użytku ... Na obiekcję chłopów, że
panowie nie zechcą dobrowolnie oddać swe grunta i lasy, odpowiadali
biorąc garść owsa i kładąc na nią ziarnko pszenicy: "Póki spokojnie, to
ziarnko pszenicy jest na górze, ale tylko pomieszać, a nie ma śladu
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pszenicy i górą owies. Panowie to pszenica, owies to wy. Pszenicy mało,
owsa dużo. Idzie tylko o to, aby wszystko pomieszać".
Rzekoma rozmowa z Kriegiem:
- Es kocht im Tarnower Kreise.
- "Lassen sie her Kochen. Wir desto besser speisen".
3.VII.
Wśród wszystkich autonomii najgłówniejsza wydaje mi się autonomia
myśli i czynu. Pogodzenie myśli i czynu "jest posłannictwem dzisiejszego
czasu". Filozofia Francji jest filozofią czynu, a Niemiec filozofią myśli.
Musi wystąpić naród, który osiągnie filozofię jedności myśli i czynu, tj.
filozofię twórczości.
"Całe umysłowe życie narodu naszego zdąża do ugruntowania wiary w
całość społeczeństwa, w masy, w lud, a przez to samo do zniesienia wiary
w osoby". (372/IV). Wiara w osoby, to doktryna mesjanizmu.
"Według tej doktryny człowiek pojedynczy jest zupełnym
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zrzeczywiszczeniem myśli posłanniczej ..."
"Wiara ta, gdyby przejęła serce człowieczeństwa, poddałaby narody
pod niczym nieograniczone jarzmo genialnych ludzi. Według nas tylko
społeczeństwo, tylko naród, jest myśli posłanniczej zrzeczywiszczeniem
zupełnym, żyjącą ideą, objawem zupełnym twórczości, mesjaszem. Postęp
narodu podnosi jednostki genialne". (273/IV).
Jedność myśli i czynu objawia się, zdaniem D., w dążeniu do
pojednania religii z polityką. Wszystkie wyznania powinny połączyć się w
rodzaj państwowo-narodowej religii (z zachowaniem różnic kultu etc.).
*
Prawdę mówiąc, nie bardzo jestem przytomny. Dziś Polska-NRF! Mam
głowę całkiem opanowaną przez diabła piłki. Przyszedł mi nawet do głowy
pomysł opowiadania: Spowiedź fanatyka.
4.7.
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Obłęd trwa, deszcz pada. Padał wczoraj w czasie meczu. Boisko
zmieniło się w bagno, w którym grzęzła piłka. Woda tryskała spod nóg.
Pod koniec meczu ulewa była taka, że jakby mgła przesłoniła widok
grających. I gra była wspaniała, piękna, czysta do ostatniej sekundy.
Przedziwna jest ta magia gry. To jej struktura wewnętrzna porusza
namiętności ludzkie, wyciska z ludzi wszystkie siły. Przecież tam już o nic
nie chodzi, tylko o rozegranie elementu niespodzianki na swoją korzyść.
Mistyka gry ma coś z dawnych obrzędów wróżbiarskich - chodzi w niej
o to samo: o przychwycenie losu na gorącym uczynku.
*
Sztukę trzeba zostawić tak jak jest. Umieszczenie akcji pierwszego aktu
w górach nie jest pewnie najszczęśliwszym pomysłem, ale nie przychodzi
mi żaden inny do głowy. Rzecz w tym tylko co dalej.
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Akt II.
Najbardziej tajemniczą (najmniej wyjaśnioną) postacią pierwszego aktu
wydaje mi się Ewa. Od niej przeto należy rozpocząć akcję aktu II. Jakie
spotkanie może wnieść coś nowego. Zdaje mi się, że pewnie spotkanie
Ewy z Anną. Poprzedziłem je jednakże spotkaniem Anny z Joanną. Joanna
poskarży się Annie i wyzna jej swoją miłość! Joanna powie o tym jak
gorączkowo jak rozpaczliwie szuka w życiu czegoś prawdziwego,
wspaniałego ... Nie umie tego nazwać. "Prawdziwe? Prawdziwe jest
właśnie to czym żyje na codzień. Biureczko sekretarki z kolorowymi
pocztówkami pod szybą. Samotność po skończeniu pracy, jacyś
przypadkowi, nudni amanci, odnajęty pokój, małe luksusy. Czuje tę swoją
ślepotę w życiu, tę niepewność w ocenach czuje ten brak indywidualności
własnej.
Nie ma na co się powołać, ani o co oprzeć. Do religii nie ma
wyobraźni, do polityki temperamentu, do sportu dość siły i uporu. Anna
wysłuchuje tego wszystkiego zniecierpliwiona. To zniecierpliwienie
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okazuje Ewie, która przychodzi jako następna. - Pani też przychodzi mi
zwierzyć się? ... etc. Na co Ewa retorkuje: nie, przychodzę z prośbą. - Jaką
prośbą? Aby pani zostawiła w spokoju mojego ojca. - Jak to, co to? Co też
pani etc. - Widzę ... Te tony, te spojrzenia ...
Gwałtowne inwektywy, które do głębi obrażają Annę. Ewa w końcu
zdaje sobie sprawę jak bardzo jest niesprawiedliwa. Spowiada się ze swojej
zazdrości o ojca, a zarazem z niechęci do niego. To przez niego ona nic nie
może, nie potrafi nikogo pokochać. To ta jego doskonałość obrzydziła jej
wszystkich mężczyzn. Ma żal do ojca, że nie był dość egoistą, że nie
okazał się dość brutalny ... Wchodzi Czesław i po swojemu, nudno, zabiera
ją na spacer. W tym co Ewa mówi o mężczyznach, zwłaszcza o Czesławie,
powinno być już ukryte wyznanie uczucia do Tadeusza.
Wchodzi Wawrzecki. Anna se dechaine. Wszystko mu powtarza tonem rodzicielskim - jako niby starsza pani do starszego pana, jak żona do
męża, zwracając mu uwagę na anomalie w postępowaniu dziecka - że
podsłuchuje ich życie intymne.
Reakcja Wawrzeckiego jest całkiem niespodziewana. Tak, wyznaje jej
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miłość.
Anna jest tym wyznaniem wstrząśnięta. - Nic, nie ... niech pan się
opamięta ... nie popadaj w śmieszność. - Ależ ja nic nie chcę ... Pani kocha
swojego męża etc. ... Niech pani tylko przyjmie to moje uwielbienie, niech
się pani pogodzi z tym, że myślę o pani ... że jest pani w kimś ... że oprócz
pani żyjącej tu ... jest jakaś druga pani postać uwielbiona ... równie realna
jak ta, którą pani zna i postrzega, równie realnie, bo przez drugiego
człowieka przeżyta, odczuwana całowana ... I nic nie chcę ... to tylko, żeby
pani o tym wiedziała ...
Na tę sytuację nadciągają Tadeusz i Czesław. Tadeusz kłóci się z
Czesławem i nic nie zauważa, co wydaje się Annie nieomal obraźliwe.
Wawrzecki z Czesławem odchodzą w poszukiwaniu Ewy.
Anna zostaje z Tadeuszem i jest dla niego nadzwyczaj nieuprzejma. W
scenie sprzeczki zastaje ich Ewa.
Anna zostawia tych dwoje samych - a już jakoś połączonych. Zaczyna
się rozmowa - ostrożna zrazu ..., która do niczego nie doprowadza - do
zawstydzenia. Na tym zastaje ich Joanna, która wraca z miasta znudzona,
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nikt się nią nie zainteresował. Wszystko jest beznadziejne. Ale nie dla tych
dwojga. Po jej wyjściu oboje wybuchają śmiechem, który już jest
dwuznaczny.
Akt III.
Teraz na pierwszy plan powinien wyjść Czesław. Prosi Wawrzeckiego
o rozmowę. Skarży się na Ewę, na jej zobojętnienie. Wreszcie przyznaje,
co mu powiedziała Cynderella: że Ewa i Tadeusz. To oczywiście, szalenie
interesuje Wawrzeckiego. Nie tylko nie uspokaja Czesława, ale te
podejrzenia w nim rozdmuchuje.
Deszcz wciąż pada, sytuacja robi się katastrofalna, w okolicy grozi
powódź. Ktoś miejscowy radzi wyjechać póki czas. Wyjechać? Teraz?
Kiedy coś się nareszcie zaczyna?
Tylko Cynderella chce wyjechać i Czesław. I wyjeżdżają. Ani
Wawrzecki, ani Anna, ani Ewa. I co najdziwniejsze: Czesław, co do
którego może być pewna, że będzie się bał, naraz oświadcza, że chce
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zostać i przeżyć to do końca. Trzeba się wpuścić z dołu na piętro, ścieśnić
bardzo. Właściwie do jednego pokoju. Od tej decyzji już groza bije.
Akt IV.
I oto sytuacja - wszyscy razem, nie mogą rozstać się ani na chwilę.
Skrzyżowanie uczuć. Teraz dopiero Anna prowadzi swoją okrutną grę:
wpędza Tadeusza w uczucie do Ewy. Ohydna histeryczna scena. Jest
straszno. Zmusza Ewę do obrony Tadeusza. To z kolei prowokuje
Wawrzeckiego do obrony Anny. Spięcie nieustanne. A przecież nic z tego
nie wyniknie, nic się nie stanie. Ta czwórka podobna jest do rozbitków ...
W końcu pragną Czesław i Cynderella; z ich idiotyzmem i
poczciwością wkracza jakiś normalny świat.
Deszcz przestaje padać, słońce. Powinni wrócić tamci dwoje. Albo
przynajmniej Cynderella. Nie, nie uwiódł jej. Zostawił gdzieś na stacji.
Spieszył się do pracy ... Nic się nie stało.
Epilog w górach:
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Anna z Tadeuszem idą na ten szczyt. Z nimi Cynderella. Wyrywa się
sama na szczyt, ale już nikt jej tego nie broni. Może spadnie - mówi
leniwie Tadeusz. Może coś się wreszcie stanie ... .
5.7.
E. Dembowski.
Bardzo surowy ojciec. Matka umarła wcześnie, nie znał jej wcale.
Dzieciństwo w Klementowicach. Aniela Chłędowska. Wygląda na to, że
pierwsza i jedyna. Rywalizacja z ojcem? Siostra Anieli - Seweryna. Ojciec
wysyła Edwarda zagranicę, aby mu małżeństwo z głowy wybić.
Wyjeżdżają razem - ojciec i syn. Po powrocie małżeństwo.
Wyposażenie: Wilczoruda i Wiatrowiec (ok. 1500 morgów), kamienica
przy Mazowieckiej (767 tys. zł). Leon Dembowski ożenił się z Seweryną!
Salony warszawskie.
Edward sprzedaje kamienicę.
Zaprzysiężony w piwnicy przy Piwnej, na członka Związku Narodu
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Polskiego.
"Przegląd Naukowy".
Córeczka Julia - imię matki.
Wyjazd do Poznania.
W czasie pobytu Edwarda w Poznaniu, policja odkryła ZNP. W
Poznańskim ponad 2000 zbiegów politycznych. Konfiskata majątków
Dembowskiego. Aniela przedostała się przez zieloną granicę do W.Ks.
Poznańskiego. Edward nie przyjął pomocy finansowej od ojca.
W grudniu 1843 aresztowany i wcielony do kompanii robotniczej.
Połóg i choroba psychiczna Anieli. Zezwolenie dla Edwarda na pobyt z nią.
30.XI.1844 nakaz opuszczenia W.Ks.P. Nie zezwolono mu na studia w
Niemczech. Belgia. Lelewel. Marks? Paryż.
Powrót do kraju - do Galicji, jako wysłannik Centralizacji Poznańskiej.
9.7.
Żyję sparaliżowany poczuciem winy. Dotyczy miłości i dotyczy pracy.
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Dotyczy kłamstwa w obu przedmiotach, w obu sferach. W sferze miłości
rodzi postępowanie rytualne, zastępcze; w sferze pracy rodzi
zachamowania.
Z poczucia winy powstaje we mnie świat infantylnych kompensacji wizji i marzeń, które pochłaniają moją energię i powodują apatię.
Wyzwolenie zupełne znalazłbym w zupełnej zmianie życia, otoczenia i
pracy. Wiem o tym, i dlatego ponad wszystkie fantazmaty, cenię i
kultywuję, fantazmat ucieczki. Oczywiście, ucieczka z życia już tak
rozbudowanego i tak pełnego zobowiązań, pogłębiłaby tylko poczucie
winy, mogłaby mnie doprowadzić do zupełnego załamania psychicznego,
do choroby. Ocalenie realne leży tylko w uporządkowaniu sfery pracy, bo
ona w obecnym stanie, góruje nad pierwszą.
Poczucie winy w sferze pracy, polega na zbyt wysokich aspiracjach,
którym nie potrafię sprostać, żyję w przekonaniu, że wszyscy będą to cenić
może za wysoko, czy to za nisko. Dla uwolnienia się od tego konfliktu z
otoczeniem i z samym sobą, powinienem świadomie zrezygnować z owych
wygórowanych aspiracji - ograniczyć się, skromniej zaplanować resztę
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życia. Tu jednak występuje konflikt z ambicją. Właściwie całe moje życie
poświęciłem temu konfliktowi - zadręczyłem się tą niewiarą w siebie i
zarazem przesadną ambicją.
Jest jeszcze wyjście trzecie - najbardziej ryzykowne - ale też
najbardziej kuszące: z tego konfliktu, i z samoświadomości uczynić sobie
odskocznię owego sukcesu, którego potrzebuję do "zbawienia", tj. do
poczucia, że spełniłem to, do czego czułem się - bez żadnych realnych
podstaw ale z uporu - przeznaczony.
Czy to co zamierzam teraz jest owym sposobem - czy to jest droga
owej "realizacji", owego "Samozbawienia"? Myślę o teatrze. Tak,
napewno! Więc trzeba się przy tym uprzeć i z całą energią na tym skupić.
Tym bardziej, że w tej działalności znalazłbym także rozwiązanie - dla
owego poczucia winy w sferze miłości: to było by uznanie, to były by
pieniądze, to byłaby ta satysfakcja K..., której przecież szukam.
So go on!
15.7.
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Na dnie. Cały dzień w samotności, w bezczynności; niezdolny napisać
słowa. Przerażony. W dodatku wysypka. Całe ciało swędzi. Co mam robić?
Czy to już koniec? Naprawdę koniec? Uzdrowiłoby mnie porzucenie
wszelkich prób powieściowych, dramatycznych, filmowych etc., a
skupienie całej energii na eseju i publicystyce, bo to jest rodzaj pisarstwa,
który ma przyszłość i odpowiada. Jaki diabeł każe mi wciąż próbować?
16.7.
Znowu klęska! Znów przenoszony pomysł, albo niedowarzony,
nieprzemyślany i cała moja sztuka pt. "W górach" rozsypała mi się w
rękach. Co w niej było ciekawego? Ta myśl, że ludzie czują się jak gdyby
zobowiązani do przeżycia czegoś, do wysiłku uczuciowego, ale są do tego
niezdolni, bo tej wartości, której pragną, nie ma między nimi, nie ma jej w
powietrzu. Co było niedobre? Brak wydarzenia dramatycznego. Nic
rzeczywistego stać się nie może, bo to są tylko wakacje, a przy tym owe
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zbliżenia nic przynieść nie mogą i z góry wiadomo, że wszystko zostanie
tak jak jest. Wydarzenia, które są - w tle, w przeszłości, te które są
prehistorią zdarzeń scenicznych, są ciekawsze od samych zdarzeń.
Wszystko musi być powiedziane, opowiedziane. Czysty werbalizm. Próby
stworzenia akcji dramatycznej są dość śmieszne, burza, ucieczka
"Cynderelli", ewentualnie choroba inżyniera, albo - jak w końcu
wymyśliłem - samobójstwo Czesława, wszystko to dość komiczne.
A może nie takie komiczne? Może to proste lenistwo nie pozwala mi
kontynuować rzeczy, która podobała mi się, skoro zacząłem ją pisać i która
trzymała mnie przez jakiś miesiąc w prawdziwym napięciu.
Z drugiej strony, nie umiałem wyjść poza ekspozycję, poza akt I.
W gruncie rzeczy nie wiem co się dalej stać miało.
Więc może jeszcze raz sobie to opowiedzieć?
Rzecz dzieje się w górach, podczas wakacji ... .
17.7.74.
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Zajrzałem dzisiaj do książki dwóch autorów amerykańskich (jeden
napewno nazywa się Miller, a drugi jakoś podobnie do Dobler - Donler czy
coś takiego), pt. "Psychoterapia a osobowość", znalazłem w niej
odpowiedź na niektóre moje kłopoty. W przeciwieństwie do Kępińskiego,
który zajmuje się tylko chorymi, Amerykanie poświęcili część książki
zdrowym, tj. tym, którzy nie zostali przebadani przez terapeutyków i nigdy
przebadani nie zostaną, bo albo nie są aż tak chorzy, aby poddać się terapii,
albo nazbyt wstydliwi, aby o nią prosić. D. i M. podają im metodę
autoterapii. Polega ona na analizie samego siebie, a środki, które
proponują, podobne są bardzo do tych, jakie stosuję od wielu lat. Radzą
zatem spisywać sny, marzenia, fantazmaty, myśli natrętne, czyli niejako
łapać psyche na gorącym uczynku. Zastrzegają się jednakże wyraźnie, iż
praca ta ma charakter wyłącznie roboczy i radzą nawet notatki te niszczyć.
Nie ma ona nic wspólnego z pracą twórczą; te myśli, te fantazmaty składają
się bowiem - twierdzą dwaj autorzy - z samych spraw beznadziejnych, ale
do rozwiązania i nasuwają się właśnie wtedy, gdy cel, jaki mamy przed
sobą, wymaga od nas kontynuacji całego ustroju. Są to dywersje
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podświadomości broniącej się przed podporządkowaniem; nastrój
psychiczny zmuszony do wysiłku broni się ujawniając swoje bóle, rany,
kontruje i z nich tworzy jakby pozorną działalność. Co się na te bóle
składa? Otóż wszystkie rzeczy "wyparte" ze świadomości. Autorzy
przyznają, że walka z ową dywersją, wymaga niemałego hartu, niemałego
wysiłku i zalecają ćwiczenie w koncentracji uwagi, w odwróceniu jej od
owych rzeczy nierozwiązalnych. Przyznają, że bardzo tu się przydaje
doświadczenie religijne, jeśli je kto ma, ponieważ właśnie religia uczy
zwalczać myśli grzeszne, głupie, bluźniercze, uważając je za grzech.
18.7.
"Projected images of one's own mind may be experienced as
persecutors".
A czy można wyobrazić sobie cały dramat, całą story przeżytą w
obrębie własnej świadomości?
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*
Rzeczy do zrobienia - "do rozwiązania":
1. Nowela o Dembowskim. Jeżeli zabiorę się do tego natychmiast, i to
energicznie, może to być rzecz wartościowa.
2. Książka o Ameryce. Jeśli zrobię to z sercem, i jeżeli oczytam się
uczciwie mogę zyskać dużo. Przeczytałem w gazecie o międzynarodowym
konkursie na książki o Ameryce, jaki ma być w Stanach ogłoszony z okazji
200-lecia Stanów.
3. Książka o Gombrowiczu.
A może o czymś więcej niż o Gombrowiczu - o pewnym typie
literatury "amoralnej", t.zn. tej, która "autentyzm" wyżej stawia od swoistej
misji? Czy może o samej misji? Pomyślana szerzej, mogłaby ta książka
stanowić zamknięcie moich ćwiczeń krytycznych.
4. Szkic dla Süd Deutsche Rundfunk o literaturze współczesnej. Jeżeli to
porządnie zrobię wydrukuję w naszej prasie i też zyskam coś - podciągnę
się w znajomości polskiej literatury.
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To są cztery umowy, które zawarłem, i za które wziąłem pieniądze.
Muszę sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że wszystko, co staram się
zrobić pozatem jest ucieczką od tych realnych zadań, i że dlatego mi się nie
udaje.
Inne rzeczy do zrobienia - listy do Ricarda, Dawida, etc. Żeby nie robić
tego, co muszę. Zabieram się do pisania "prozy", czy "sztuki", stwarzam
sobie pozorne pole intymnego wyżycia - wyżycia, które znalazłbym
właśnie w listach.
Nb. pisanie listów, rozwija wewnętrzną tematykę i rozwija styl, którego
brak zaczynam coraz bardziej odczuwać.
Katalog spraw nie do rozwiązania - tych, które mnie atakują w każdej
chwili, spowolnienia myśli, rozluźnienia woli:
1. sex,
2. mariage,
3. ustrój i syt. międzynarodowa,
4. nieśmiertelność.
Drobne manie - np. oglądanie miasta, cudzym okiem, albo fantazje
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piłkarskie (drobne co do znaczenia, ale przeolbrzymie ilościowo,
wciskające się w bieg myśli co chwila, mącące odpoczynek), albo żale do
siebie o zachowanie w różnych dawnych okolicznościach (np. u Engle'a),
stanowią również tę fuchę świadomości, tę kontrabandę, która - jeśli jej nie
opanuję - pochłonie mnie całkowicie.
Nie chce mi się już dokładnie analizować tego kiedy i w jakich
okolicznościach doszło u mnie do wytworzenia się tak bardzo
rozbudowanego systemu kontrabandy. Przypomniałem sobie jedną rzecz z
dzieciństwa ... rzecz tak dla mnie wówczas ważną, a o której zupełnie, ale
to zupełnie zapomniałem. Otóż jedną z największych moich udręk
dziecinnych było odmawianie pacierza. Rodzice dziwili się, dlaczego to tak
długo trwa: nieraz godzinę i dłużej - matka mówiła na ten temat do ojca (po
niemiecku) z pewnym zadowoleniem, a nawet chwaliła się tym przed
znajomymi, robiąc mi opinię nadzwyczaj pobożnego dziecka. Tymczasem
ja wcale nie byłem pobożny. Byłem tylko skrupulatny. Ilekroć w czasie
modlitwy myśl uciekała mi do głupstw, do zabawy, do rozpamiętywania
zdarzeń dnia, do marzeń, albo wręcz świństw, rozpoczynałem modlitwę na
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nowo. Klękałem do pacierza pełen strachu czy uda mi się powiedzieć go do
końca z uwagą. Używałem różnych fizycznych sposobów, aby uwagę
skupić, zadawałem sobie ból, wbijając paznokcie w dłonie, zaciskając
oburącz skronie, podkładając sobie jakieś twarde przedmioty pod kolana w czym pomagały mi różne szczegóły z życia świętych usłyszane na
lekcjach religii, czy w kazaniach. Wszystko na nic - myśl i tak uciekała.
Traciłem zupełnie kontrolę nad sobą, traciłem jak gdyby przytomność i po
godzinie, półtorej ocykałem się z myślą błądzącą po najokropniejszych
manowcach. Z tej udręki wyzwoliła mnie ministrantura, t.zn. liturgia,
której porządek, gdy mu się poddałem, pomógł mi całą tę pracę
zorganizować. Ze śmieszności, jaką, było godzinne klęczenie, zrobiła się
praktyka i cnota. Praktykowanie świętości oczyszczało mnie z winy, jaką w
moim przekonaniu było to roztargnienie. Stając do mszy pozwalałem sobie
już nawet na roztargnienie; wiedziałem że jest nieszkodliwe, skoro w
określonych momentach i tak muszę reagować, - dzwonić, odpowiadać,
przenieść mszał, podawać [...ampułki...] etc. Dlatego prawdopodobnie
okres służenia do mszy wspominam najmilej; tylko wtedy nie czułem się
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ofiarą tych jakichś sił wewnętrznych, które mnie zwodzą, a które
nauczyłem się w końcu nazywać pokusami diabła.
Jak ważne to musiało być, jak ważne jest nadal dla mnie to
doświadczenie, skoro je zupełnie wyparłem z pamięci, ja, który zdawałoby
się pamiętam wszystko co dotyczy mojego dzieciństwa i moich
traumatyzmów.
Ten strach przeniosłem na późniejsze moje życie umysłowe. Co prawda
roztargnienia dokuczały mi również przy odrabianiu lekcji a później, kiedy
zacząłem już czytać trudniejsze książki, przy lekturze. Doszło do tego, że
każdą pracę umysłową podejmuję ze strachem przed roztargnieniem przed
ucieczką w głupstwo, a wartość ma dla mnie tylko ta praca, która pozwoli
mi tych roztargnień uniknąć. Pomyślałem nawet, że najlepszym środkiem
uniknięcia roztargnień, byłoby przetworzenie ich na materię sztuki;
nobilitacja śmiecia. Ze strachu chciałem zrobić energię twórczą. Rezultat
jest ten, że do pracy twórczej, która winna być zabawą umysłu, podchodzę
jak do terapii - z wiarą, że mnie generalnie uleczy i z lękiem, że okaże się
fiaskiem.
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A ilekroć nie powiedzie mi się - uciekam z powrotem w modlitwę,
uradowany, że gdy ją odmawiam pierzchają demony i karły wyobraźni,
albo poddaję się owym demonom i karłom - częściej karłom niż demonom,
i sam karleję.
Powinienem robić to, co mi sprawia największy wysiłek, to co
najbardziej mobilizuje moją uwagę, a więc czytać, studiować myśl cudzą, i
z tego cudzego materiału robić tę swoją sztukę, na którą już jestem
skazany, przed którą już uciec nie mogę, choćbym chciał.
Dobrze, mam więc listę moich obowiązków i listę kontrabandy, teraz
muszę ustalić moje prawdziwe zainteresowania.
Zdołałem już przekonać się, że prawdziwe bicie serca wywołują we
mnie następujące tematy:
1. dążenie do wolności (powstania, rewolucje, spiski) oraz systemy
zniewolenia (państwa despotyczne, więzienia, organizacje totalne, armia,
klasztor); Polska jest tu szczególnym przypadkiem owej niewoli i owego
dążenia do wolności;
2. Ostateczne granice, a raczej ostateczne zasięgi ludzkiej woli i rozumu;
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myślę o zasięgach górnych i dolnych - t.zn. ile można pojąć z Kosmosu, ile
można pojąć z siebie; w jakiej mierze można oddziaływać na Kosmos i w
jakiej mierze można oddziaływać na siebie. Inaczej: jednolitość
psychicznego i pozapsychicznego świata. Podkreślam, że interesują mnie
naprawdę tylko zjawiska skrajne: np. obłęd w sferze psychicznej, i
podobne wariactwa w sferze kosmicznej: eksploratorzy i asceci, fanatycy
polityczni i święci.
3. Język, wyraz, forma; co się da wypowiedzieć za pomocą mowy,
symbolu, mitu.
Intersuje mnie więc rzeczywistość sformalizowana, znacząca:
literatura, liturgia, ikonografia.
Oto lista moich prawdziwych zainteresowań, tj. tych, wobec których
poważnieję.
Otwarcie mówiąc niewiele zrobiłem dla poznania dziedzin, które
wchodzą w ich krąg, nic prawie dla wypowiedzenia tego co mnie zajmuje i
dla sformułowania moich na ten temat poglądów. Wiedząc co mnie
zajmuje, winienem pilnować tylko, aby wszystko co robię, miało związek z
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tymi zainteresowaniami, albowiem wszystko co będę robił poza nimi,
skończy się takim fiaskiem jak "mgła" albo ta sztuka, którą usiłowałem
napisać. (Była tam jedna scena, mieszcząca się jakoś w pojęciu
zrytualizowanej rzeczywistości - scena, w której Tadeusz i Ewa wyznają
sobie miłość zmuszeni do tego przez otoczenie, i po prostu nie mają innego
wyjścia. Tyle, że do opowiedzenia takiej miłości trzeba by zupełnie innej,
dworskiej, politycznej rzeczywistości - trzeba by bohaterów w rodzaju
Jadwigi i Jagiełły - a nie nieszczęsnego Tadzia i biednej Ewy na wczasach
... .
Nb. temat, który mnie od dawna prześladuje to "miłość bez przeszkód",
czy "małżeństwo bez przeszkód".
Każda kultura dotąd wypowiadała się quasi w pełni w rodzaju
miłosnego konfliktu, jaki stwarzała. W kulturze feudalnej był to konflikt
między miłością a szlacheckim honorem - więź rodowa, nierówność
stanów czy coś takiego! W kulturze mieszczańskiej był to konflikt miłości i
pieniądza. A dziś - młodzi kochankowie najbardziej martwią się tym, że nie
wiedzą czy kochają się naprawdę i czy naprawdę pragną się nawzajem.
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Konflikt przenosi się w głąb serc, w te jekieś niezbadane, ciemne otchłanie,
w których tworzą się skłonności. Przy czym konflikt nie jest tak bardzo
głęboki, ponieważ małżeństwo nie jest ostatecznością - zawsze można je
rozwiązać.
21.7.
Wolne dni - sobota, niedziela, poniedziałek - jałowo i, jak zwykle z
powodu lipcowych uroczystości nienawistnie: wielki festyn aparatczyków,
którzy bawią się w swoim gronie, sobie gratulują, siebie dekorują,
nagradzają, sobie defilują, wiwatują, klaszczą, reszcie rzucają ochłap w
postaci tych krótkich, jednodniowych, a w tym roku nawet trzydniowych,
wakacji. Rzecz polega na tym, że 22 lipca nic się nie świętuje - żadnych
wspomnień, żadnej tradycji; nikt nic prywatnego nie może przy tej okazji
wspomnieć, przeżyć. Jest to rytuał państwowy pozbawiony wszelkiej treści
emocjonalnej -w przeciwieństwie do 1 maja, 3 maja, 11 listopada, czy
nawet stycznia.
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*
Czy nie zmieniłem czegoś istotnego w mojej naturze? Byłem przecież
wyraźnie zorientowany w kierunku pisarstwa politycznego, społecznego;
do pisania pchały mnie nowe idee generalne; historia i religia stały nad
moją kołyską. Cóż mi przyszło do głowy, żem się zapuścił w rejony
pisarstwa intymnego, w którym nic, zdaje się nie mam do powiedzenia?
*
Straszne sny. Straszne w swojej banalności i w sile, w intensywności, w
jakiej ów banał się objawił. Poczułem się naprawdę w mocy diabła.
Przebudziłem się. Co zobaczyłem na ścianie. Obrzydzenie. Rozpacz: tak
nisko upadła moja wyobraźnia. Nienawiść: ukradziono mi życie.
Ukradziono, ukradziono.
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*
Dno. Trzeba coś postanowić. Sytuacja finansowa robi się poważna. Nie
ma żartów. Powinienem przyśpieszyć pracę, a nie mam sił. Nie mam sił.
Tak mi trudno pisać i tak zupełnie nie mam na to ochoty. Już wszystko
wiem o sobie i moim pisaniu, a żadnych z tej wiedzy nie czuję korzyści.
22.7.
Breżniew dostał wstęgę Virtuti Militari! Przecholowali, a małpa,
rozpłakała się. W czasie powitania na lotnisku był wyraźnie pijany.
Wszystkie uroczystości "nakierowane są" na podniesienie osobistego
prestiżu Gierka. Do czego to zmierza? Coś nowego się zaczyna, to pewne.
Podczas wczorajszej akademii Fijewski mówił już wiersz do niego.
23.7.
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(Skreślone 1,5 strony)
25.7.
W bibliotece.
Odczuwam silną, silniejszą niż kiedykolwiek potrzebę ostatecznego,
pełnego zdefiniowania mojego programu.
Ostatecznie trzeba pogodzić się z faktami i z okolicznościami.
Fakty są takie: do 46 roku życia nie napisałem ani jednego
oryginalnego utworu, który zwróciłby na mnie uwagę jako na pisarzaartystę. Choć od wielu lat nie napisałem ani jednego artykułu krytycznego,
w opinii literackiej żyję wciąż jako krytyk.
Ale krytyka mnie też nie interesuje. Musiałbym czytać literaturę
współczesną, która mnie nudzi, której nie cierpię.
Jedyną moją książką znaną, lubianą, czytaną, jest "Wieczór
listopadowy". Należy więc kontynuować, ten rodzaj eseju, rozszerzając go
na filozofię, literaturę, sztukę etc. Tematy, które mnie interesują
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wyliczyłem wyżej.
A więc: z całą energią trzeba się zająć rzeczami, które
zakontraktowałem: scenariuszem o Dembowskim (Święty - fanatyk +
prowokacja!), książką o Ameryce (dzieje utopii), książką o Gombrowiczu
(eksplorator + rzeczywistość sformalizowana).
*
Dembowski.
Po scenie u ojca (ustalić co Edward ma zacytować), Edward biegnie
przez ogród, przedostaje się na folwark do domku ogrodnika, gdzie
mieszka jego piastunka. Dostaje obiad razem z dziećmi. Chłopiec jego
rówieśnik - tłuką się zrzucają z ławy etc. Chłopiec bierze kosę, odchodzi do
roboty - albo do koni jest wieczór. Piastunka zabiera się do prania,
rozwiesza bieliznę, śpiewa, Edward ją obserwuje. Domaga się od niej, żeby
mu pokazała suknię, którą dostała od matki.
- Henrykowa (!).
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- Słucham, paniczu.
- Niech Henrykowa pokaże suknię.
- Już panicz widział.
- Jeszcze chcę widzieć.
- Nie mam czasu, paniczu.
- Niech Henrykowa pokaże.
- Henryk nie lubi.
- Nie ma Henryka.
- Gdyby jaśnie pan wiedział ... .
- Nie dowie się.
- To nieładnie, paniczu.
- Ja proszę, ja proszę.
Henrykowa bierze chłopca za rękę i prowadzi go w głąb domu, do
sieni, gdzie stoi drabina na strych prowadząca. Edward zna drogę, wchodzi
pierwszy, z wysiłkiem podnosi drewnianą klapę, gramoli się na zakurzony
strych i tam narzędzia, sienniki, worki i zakurzony kufer.
Henrykowa podnosi wieko. Starannie płótnem obłożona, leżą tam
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spódnice, halki, koronki, nigdy, albo od lat nienoszone. Na samym
wierzchu leży suknia, żółta ozdobiona białą koronką.
Henrykowa rozkłada ją i przymierza do ramion. Ogląda ją z
przyjemnością:
- To piękna suknia - mówi - raz ją tylko zobaczyłam na pani i wstrzymać
się nie mogłam, żeby nie powiedzieć: O, proszę jaśnie pani, jaka ta suknia
piękna. A pani na to: To ją Henrykowej dam.
- Kiedy to było?
- Jeszcze panicza nie było na świecie?
- I raz ją tylko mama miała na sobie?
- Raz ją tylko widziałam. I nazajutrz potem, jak to powiedziałam,
przyleciała do mnie Zuśka pokojówka i tę suknię mi przynosi.
- Nosiła ją Henrykowa.
- Gdzieżbym ja taką suknię nosiła, paniczu.
Edward dotyka materii, koronek.
- No trzeba nam iść, paniczu.
- Niech ją Henrykowa włoży.
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- Co też panicz.
- Ja proszę.
- Ale, paniczu.
- Włóż! - krzyczy rozkazując Edward - ja chcę, ja chcę ... .
Piastunka przestraszona gwałtownością, z jaką chłopiec domaga się
maskarady, a może skuszona tą suknią, kryje się w kącie strychu i za
chwilę ukazuje się przebrana.
Stąpa niezgrabnie, suknia opina ciasno jej grubą figurę, czerwone,
spierzchnięte ręce, obciśnięte rękawy wiszą bezładnie ... . Henryk marszczy
brwi, krzywi się:
- Zdejm to. - woła i zasłania oczy.
*
Grzmot armat. Edward w karecie z ojcem. Ojciec otulony futrem,
okienko karety zasłonięte, kareta kołysze się na wybojach. Ojciec zamknął
oczy, Edward uchyla zasłony. W przeciwną stronę idą żołnierze. Twarze
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ich pokryte brudem, posiniałe. Wysokie karabiny z orłami. Karabiny niosą
na ramionach, jak chłopi grabie.
Idą powoli, bezładnie, co chwilę konny oficer przedziera się przez tłum
prując szablą. Jeden z żołnierzy podnosi głowę na przejeżdżających w
karecie. Widzi twarz chłopca. Żołnierz schyla się i grudą śniegu rzuca w
szybę. Edward przestraszony zasłania okno. Słychać łoskot bębnów, trąbki
i słaby z wysiłkiem podjęty śpiew: Oto dziś dzień krwi i chwały ... .
*
Bal na zamku u Paskiewicza.
Obaj Dembowscy wchodzą.
Lokaj anonsuje.
Przywitanie.
Edward usuwa się.
Głos - po angielsku: Prince Hamlet.
To Aniela.
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Rozmowa o zdradzie, o klęsce.
Rozdzieleni.
Edward szuka jej wszędzie.
Ojciec go podprowadza do rodziny Chłędowskich. Oto ona.
Edward myśli o niej.
Ojciec zapowiada wizytę w domu Chłędowskich.
Edward szczęśliwy. Wita Anielę, - lecz co to? - czemu taka smutna? Nie
chce go? Nie podoba się jej.
Rozmowa z ojcem. Ojciec opowiada o domu Chłędowskich. Edward
wyznaje mu swoją miłość do Anieli.
List od Anieli: to ojciec oświadczył się o jej rękę.
Długa dramatyczna rozmowa z ojcem: i o Anieli, i o Polsce ... . Nie, nie
dochodzi do tej rozmowy - ojciec proponuje wyjazd zagranicę.
Aniela dostaje list z tej podróży. ... Podróżujemy w milczeniu. ...
Sprawozdanie z rozmowy. Ojciec ustąpił, ale miłości nigdy już nie będzie.
Powrót. Ślub Anieli z Edwardem. Rozstanie z ojcem.
Ojciec samotny dowiaduje się od rządcy o sprzedażach Edwarda.
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Zaprzysiężenie Edwarda w ZNP.
Edward i Henryk Kamiński.
Rozmowa o powstaniu, uwłaszczeniu chłopów etc.
Zdrajca - rozmowa ze zdrajcą z człowiekiem, który spiskowców uważa za
zdrajców.
Aresztowanie. Ucieczka Edwarda.
Pożegnanie z Anielą.
Słowa E.
*
Dollard i Miller: Osobowość i psychoterapia, W-wa, 1969.
("Personality and Psychoterapy" "An analysis in terms of Learning,
Thinking and Culture" New York - London, 1950)
Ludzie nerwicowi to populacja, u której badanie wyższych procesów
psychicznych jest specjalnie dogodne.
Badania nad psychoterapią ... opis tworzenia normalności.
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"Jeśli osobowość niektórych ludzi normalnych kształtuje się w
dzieciństwie, a innych dzięki działaniu psychoterapii, to wydaje się, że
między tymi dwoma procesami musi istnieć zasadnicze podobieństwo."
Podstawowe założenie: nerwice i psychoterapia podlegają prawom
uczenia się.
Nerwicowiec: człowiek, który cierpi, który działa poniżej swych
możliwości intelektualnych, którego zachowanie zdradza pewne cechy
symptomatyczne.
"W każdym przypadku nerwicowiec jest nieszczęśliwy, jeśli zaryzykuje
normalny tryb życia".
Konflikt między popędami - jeśli świadomy, wywołuje cierpienia
przejściowe poczem człowiek świadom owego konfliktu, stara się usunąć
jego przyczynę. Inaczej ma się rzecz z nerwicowcem. "Nerwicowiec nie
potrafi rozwiązać swego konfliktu nawet po upływie jakiegoś czasu.
Chociaż oczywiście jest pod pewnymi względami inteligentny, w pewnym
zakresie wykazuje jednak ogłupienie w odniesieniu do swego konfliktu
nerwicowego. Nie jest to jednak ogólne obniżenie sprawności
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intelektualnej (ogłupienie ogólne). Jest to właściwie jakby sfera obniżonej
sprawności, w umyśle osoby wykazującej inteligencję w innych sprawach.
Z pewnych powodów nerwicowiec nie może posługiwać się swym
umysłem w rozwiązywaniu konfliktu nerwicowego. Chociaż wie, że cierpi
i potrafi opisać swoje symptomy, to jednak nie potrafi uzmysłowić sobie,
co w nim tkwi takiego, co wywołuje tak bolesne konsekwencje. Fakt, że
nerwicowiec nie potrafi opisać swoich własnych konfliktów, był przyczyną
poważnych nieporozumień, jeśli chodzi o sposób traktowania go zarówno
przez teorię naukową, jak i praktykę kliniczną. Terapeuta również nie
potrafi natychmiast określić tych obszarów obniżonej sprawności. Dopiero
po intensywnym zbadaniu życia pacjenta można dokładnie stwierdzić
zadziwiający fakt, że popędy wywołujące konflikt tak dotkliwy dla osoby
nerwicowej nie są przez nią oznaczone (labeled). Nerwicowiec nie znajduje
słów do opisania tych popędów"
... "Bez odpowiedniego języka i adekwatnych określeń nie mogą
funkcjonować wyższe procesy psychiczne" ...
Symptomy są najbardziej oczywistymi aspektami cierpienia - "Są one
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tym co jest pacjentowi znane ... wierzy, że symptomy same przez się są
chorobą".
Tymczasem nie rozwiązują one podstawowego konfliktu, w który
uwikłany jest osobnik nerwicowy, lecz tylko łagodzą go. Są reakcjami,
które mają tendencję do zredukowania konfliktu i częściowo spełniają to.
Kiedy taki skuteczny symptom pojawia się i redukuje cierpienie
nerwicowe, zostaje dzięki temu wzmocniony. W ten sposób symptom staje
się wyuczonym nawykiem.
Wyparcie (represja) jako swoisty paraliż umysłu powstało wskutek
działania tych samych sił, które pierwotnie narzuciły nerwicowcowi
konflikt emocjonalny.
Opowiadanie o pani A.: "dawała dowód jak umiałaby myśleć gdyby
dysponowała wszystkimi niezbędnymi elementami myślenia".
"Konflikt powoduje nasilenie popędów, odczuwane jako cierpienie;
represja hamuje wyższe procesy intelektualne, takie jak inteligentne
rozwiązanie konfliktu; symptomy są wyuczonymi reakcjami,
wzmacnianymi przez redukcję siły popędu".
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Podstawowe czynniki uczenia się: popęd, reakcja, sygnał i
wzmocnienie.
Inaczej: motywacja, bodziec, reakcja (myślenie lub działanie), nagroda.
Bodźce. Każdy bodziec może stać się popędem, jeśli jest wystarczająco
silny. Im silniejszy bodziec, w tym większym stopniu spełnia funkcję
popędu.
Warunki społeczne zacierają rolę pewnych pierwotnych (wrodzonych)
popędów, a sprzyjają wytwarzaniu się popędów wtórnych, wyuczonych.
Sygnał to bodziec, który da się wyróżnić z pośród innych i powodujący
określoną (wyuczoną) reakcję.
Początkowa hierarchia.
Hierarchia wyuczona
Reakcja dominująca w pocz. hier. ta o największym
prawdopodobieństwie występowania.
W reakcji wyuczonej reakcja najsłabsza może stać się dominującą.
Hierarchia wrodzona - ta, w której kolejność reakcji determinowana
jest przez czynniki dziedziczne.
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Ford: kultura jest skarbnicą rozwiązań powtarzających się problemów.
Szybka redukcja siły intensywnego popędu działa jako wzmocnienie.
Wzmocnienie jest niemożliwe przy braku popędu.
Siła popędu musi być zawsze niższa po wzmocnieniu, tak że jeśli nie
zrobi się czegoś, aby ją zwiększyć, popęd zostanie zredukowany do zera.
"Fakt ten czyni proces samoograniczającego się i w ten sposób, tworzy
mechanizm powodujący, że jednostka zaprzestaje zachowań jednego typu,
a podejmuje zachowanie innego typu".
Eksperyment z szerz. l. mnogiej na które eksperymentator odpowiadał
Mhm - hmm ...
"Znaczna część uczenia się zdaje się mieć nieświadomy charakter".
Learning dilemma: trzeba osobnika postawić w takiej sytuacji, w której
jego poprzednie reakcje nie będą nagradzane - wówczas zmusi się go do
nowych reakcji.
Wygaszenie - jeśli wyuczona reakcja powtarzana jest bez wzmocnienia,
tendencja do wykorzystania jej osłabia się.
Co innego zapominanie - zachodzi w okresie, kiedy reakcja nie jest
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wykorzystywana.
Wrodzona tendencja do przeniesienia jest to tendencja do generalizacji
bodźca.
"Na froncie i w niemowlęctwie występuje najwyższe nasilenie głodu,
strachu, bezradności, niepewności i nieustannego napięcia, tylko w
dzieciństwie i na froncie możliwości jednostki w zakresie kierowania
życiem są tak znikome".
26.7.74.
Pomysł! Pomysł na nowego typu "powieść historyczną" - żąda też
materiałów przestylizowanych, przerobionych, przekomponowanych
krytycznie, ironicznie, i tak ułożonych, aby każdy z nich stanowił wątek
dla siebie: np. o 1846 roku:
opowiadania Czaplickiego;
opowiadanie tego oficera austriackiego;
list Wielopolskiego;
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historia Sali;
artykuły Dembowskiego;
mój komentarz.
Tę samą metodę zastosować do powieści współczesnej? Skomponować
powieść z ironicznych przeróbek np. Marka Nowakowskiego, Jerzego
Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kazimierza Brandysa ...
Zrobić narracyjną, krytyczną syntezę - przekazać nie tyle prawdę o epoce,
ile prawdę o sztuce opowiadania, prawdę o mistyfikacji ... Nie było jeszcze
czegoś takiego, choć elementy tego są w fugalnej kompozycji Durella, w
kompozycji Ulissesa ...
Och, och, to jest, zdaje się, pomysł.
Wrócić do parodii - do parodii jako twórczej zasady ... Wyjść z założenia:
opowieść jest niemożliwa, zdarzeń nie ma ...
28.7.
Bal - ale bal podłości i upokorzenia, bal okrutny. Jak to opowiedzieć?
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I jak opowiedzieć, że na tym właśnie balu spotykają się dwie dusze
czyste, odradzają się, rozpoznają, porozumiewają.
28.7.
D.c. Dollard i Miller.
Wyższe procesy psychiczne.
Czynności instrumentalne i sygnałotwórcze. Pierwsza - to taka, której
główną funkcją jest wytworzenie natychmiastowej zmiany w stosunkach ze
środowiskiem zewnętrznym. (odruchy, nawyki).
Druga to taka reakcja, której główną funkcją jest wytworzenie sygnału
będącego elementem układu bodźców wywołujących nową reakcję.
Język i inne reakcje sygnałotwórcze odgrywają główną rolę w
wyższych procesach psychicznych.
Reakcje werbalne pośredniczą w dostarczaniu nagród (w uwolnieniu).
29.7.
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Ciekawe: ok. 1840 na rzecz zjednoczenia Niemiec pracowała liberalna
burżuazja nadreńska, sprzymieżona z lib. burżuazją pruską. Ponieważ
głównym przeciwnikiem zjednoczenia Niemiec była Rosja, liberałowie
byli antyrosyjscy i popierali Polaków. Natomiast junkrzy pruscy
obawiający się demokratyzacji, woleli status quo, byli prorosyjscy i
wywierali na króla Fryderyka Wilhelma IV nacisk, aby zdławił polską
irredentę.
*
Nie doceniałem Leona Przemskiego. O wyborach do zarządu Kom.
Poznańskiego pisze: "Widząc, że wpływy 'frondy' szybko rosną
'umiarkowani' schwycili się starego środka politycznego: postanowili
członków opozycji wciągnąć do władz związku".
Co się też stało w ZLP, na zjeździe Łódzkim. ...
Engels o szkole młodoheglowskiej: "posługiwała się płaszczykiem
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filozoficznym jedynie dla zmylenia czujności cenzury".
30.7.74.
W bibliotece.
Zrozumiałem nagle, w trakcie czytania biografii Edwarda
Dembowskiego, że wszystkie moje działania i myśli miały dotychczas na
celu tylko utwierdzenie, mojej własnej osoby i podporządkowanie całego
otaczającego mnie świata moim potrzebom. Były to potrzeby duchowe,
prawda, lecz prymitywne przez to, że ograniczone tylko do
samozadowolenia. Byłem dzieckiem. Nikogo nie kochałem poza samym
sobą i w nic nie wierzyłem poza własnym istnieniem. Nie kochałem Boga,
ale chciałem na nim wymusić miłość dla mnie, i okazać się ludziom jako
jego wybraniec. Nienawidziłem rodziców za to, że przeszkadzali mi w
rozwoju, a jedyne uczucie pozytywne jakiego dla nich doznałem było
wdzięcznością za to, że stworzywszy mi życie osobliwe, stworzyli moją
inność pomagającą mi wyróżnić się. Nie interesuje mnie ani literatura jako
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piękność, ani myśl jako mądrość, ani historia jako dramat, ani
społeczeństwo, jako istność, która mnie potrzebuje; wszystkie te dziedziny
oglądałem dotąd z daleka i dotykałem ich po wierzchu, badając o ile mogę
w nich wybić się i zdobyć uznanie. Z Kazią ożeniłem się dlatego, że wobec
niej czułem wyższość - wyższość umysłową i towarzyską, która
rekompensowała mi niższość jaką odczuwałem wobec niej i wszystkich
kobiet, uważając się w głębi duszy za słabego i nieudolnego mężczyznę.
Nadto uczucie ofiary, jaką zrobiłem żeniąc się z nią (dla jej rzekomego
dobra), upiększyło mnie w moich własnych oczach i dało to mizerne, to
podłe zadowolenie z siebie, z którego kiedyś chciałem zrobić zasadę
etyczną. Widzę tę moją pustkę w stosunku do Jędrka; zaczynam się wprost
bać, aby mnie nie prześcignął, przede wszystkim jako mężczyzna, i dlatego
nie pomijam żadnej okazji do upokorzenia go i chociaż tak krytykuję Kazię
za jej postępowanie z nim, sprzymierzam się z nią we wszystkich jej
poczynaniach znosząc się zarazem z nim potajemnie przeciw niej.
Nieustanna myśl o sobie spustoszyła mnie do tego stopnia, że już nawet nie
umiem wykrzesać z siebie iskry obiektywnych zainteresowań, a myśl moja
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od każdego zajęcia ucieka bądź to do ulubionych rozważań na temat
własnych cierpień (przy tym coraz więcej zajmuje mnie myśl o totalnej i
ostatecznej klęsce), bądź to do byle jakich błachostek, których jedynym
awantażem jest to, że nie angażują mnie, nie zmuszają do wysiłku i nie
przypominają obowiązków jakie na mnie ciążą. Warto też zauważyć jakim
zniszczeniom uległa moja etyka społeczna, jak nisko cenię wszelkie
zobowiązania, jak lekceważę cudze oczekiwania i cudze opinie, jak mało
zabiegam o ludzkie uczucia dla mnie. Muszę, natychmiast podjąć olbrzymi
trud mojej re-socjalizacji; muszę "wyuczyć się" nowej postawy i nowych
odruchów, a "wygasić" wszystko co należy do mojego infantylnego trybu
bycia.
Swoistym "wzmocnieniem" takiej postawy była moda na nią w
literaturze; jakąż tu radość sprawiło mi czytanie Gombrowicza, z którego
zrozumiałem to tylko, co stanowiło afirmację dziecinnego egoizmu, a
pominąłem dramat istnienia odrzuconego (jeśli jest taki). W podobnie
płytki sposób pojąłem kiedyś Stendhala, a potem Baudelaire'a. W tej
perspektywie rozumiem też ambiwalentny stosunek jaki mnie łączy z
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Jerzym Andrzejewskim - to mianowicie okrucieństwo, z jakim co pewien
czas wracam do niego, po to tylko, aby utwierdzić swoją duchową
wyższość nad nim. Jego ewolucja jest mi, oczywiście, bliska, ukrywszy na
długie lata swój infantylny egotyzm, po wygraniu wszystkich możliwych
ról społecznych (misjonarza, rewolucjonisty, moralisty, bojownika o prawa
ludzkie) odsłonił z rozkoszą ten swój infantylny egoizm i zabrał się do
opowiadania swoich świństewek - i to z jaką pompą!
Wydaje mi się, że teraz dopiero wiem wszystko o sobie. Problem tylko
czy potrafię "wyuczyć się" nowej postawy, czy zdołam owoce tej "nauki"
wcielić w nową twórczość, i czy mam jeszcze dość na to czasu.
Zrozumiałem to wszystko o dobre 20 lat za późno; gdybym to
zrozumiał 10 lat temu, też było by lepiej. Ale - cóż - lepiej późno, niż
wcale. Do pracy więc - let's try - z tym, że już naprawdę nie ma ani chwili
do stracenia.
*
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Dollard i Miller.
Jak człowiek uczy się symptomów?
"Dopóki jednostka może unikać sygnałów, które wywołują strach lub
wewnętrzne reakcje sygnałotwórcze, wzbudzające strach, należy się
spodziewać, że nie będzie odczuwała żadnego strachu ... . Jeśli warunki
społeczne pozwalają skutecznie unikać sytuacji wywołujących strach,
będzie można zauważyć jedynie coś w rodzaju pustego obszaru w życiu
danej osoby".
Fobia - reakcja unikania.
Czynność przymusowa - albo skutek fobii, albo reakcja wyuczona, albo
"redukująca lęk, ponieważ służy do odwrócenia uwagi".
(U mnie parcie na pęcherz mocz. i ochota do mycia rąk podczas
pisania, świadczy, że pisanie jest źródłem lęku; albo roztargnienie podczas
pisania - patrz moja historia z pacierzem i uwagą).
Inna moja czynność przymusowa: wyrywanie włosów z głowy i z piersi
- całymi garściami! - oraz drapanie się. Też występują w czasie pisania.
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Boję się pustych chwil podczas pisania. Świadczą o niepewności, i o tym,
że pisząc, zadaję sobie gwałt! Może właśnie dlatego, że u mnie pisanie jest
tak bardzo obciążone miłością własną? Może dlatego, że piszę wyłącznie
po to, aby "sprawdzić siebie", a nie po to, aby spełnić jakiś obiektywny
(estetyczny czy społeczny) cel? Nawet nie po to, aby zarobić, bo myśl o
tym też odsuwam ...
Symptom redukuje strach.
Represja: odrzucenie idei poza granicę werbalizacji. Freud: "Represja
... uniemożliwia wyrażenie idei słowami". Stąd znaczenie takich analiz jak
moja = no i w ogóle "werbalizacji". ...
Wyparcie reakcji werbalnych i innych sygnałotwórczych powoduje
specyficzne ogłupienie ..., które utrudnia wygaszenie irracjonalnych obaw
... pomaga w zamknięciu się błędnego koła strachu, wyparcia,
specyficznego "ogłupienia", braku różnicowania i trwania irracjonalnego
strachu ... nie pozwala neurotykowi znaleźć właściwego rozwiązania jego
problemów ... zwiększa jego cierpienia, które z kolei nie pozwalają mu
jasno myśleć i przyczyniają się do jego ogłupienia.
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Jak osiąga się swobodę myśli w sytuacji terapeutycznej: "Pacjent musi
wypowiadać zabronione zdania, odczuwając jednocześnie strach" (str.
231). "Musi się bać, aby odczuć dobrodziejstwo tego, że nie jest karany".
Nerwicowiec nie zna odpowiedzi, ani pytania (nie wie, że istnieje
problem). "Jest osobą, której trzeba pewnego zasobu zdań odpowiednich
do określenia wydarzeń zachodzących w nim i poza nim".
"Nerwicowiec głoduje wśród obfitości". ...
Studiowanie samego siebie:
"Cel polega na wykryciu wypartych lub częściowo wypartych tendencji
do działania i zwerbalizowania ich. Gdy się to osiągnie nowe oznaczenia
werbalne umożliwiają właściwe różnicowanie i generalizowanie i
pozwalają na podejmowanie nowych wysiłków zmierzających do
rozwiązania konfliktu emocjonalnego. Studiowanie samego siebie ... opiera
się na formalnej psychoterapii oraz związanych z nią teoriach życia
psychicznego".
Podczas studiowania samego siebie ... "pojawią się tajemnicze siły, aby
przeszkodzić w tej pracy" ... "Pacjent" powita z przyjemnością wszelkie
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dystrakcje ... przyjdą mu na myśl inne interesujące rzeczy ... osoby, których
zazwyczaj unika, przyjmie z radością, ... Rozpaczliwe myśli będą mu łatwo
przychodzić do głowy ...
"Jeśli nawet studiowanie samego siebie nie dostarczy żadnych nowych
informacji można lepiej zintegrować i zastosować to co już jest znane ...
Staje się więc ćwiczeniem w aktywnym wydaniu ... "
Mechanizm tłumienia.
Tłumienie jest przeciwieństwem swobodnego kojarzenia.
Nawyk swobodnego kojarzenia - temat do rozważań: reakcja na religię,
przejęcie techniki literackiej "monologu wewnętrznego", niejasne
przeczucie, że "to pomaga".
"Nasze myśli mogą wytwarzać motywację, która z kolei pobudza do
dobrych myśli i działań. Jeśli działanie nie jest możliwe, to wytworzone
przez reakcje popędy mogą nas unieszczęśliwić" ... jednostka pozostaje
bezradna w stanie silnej motywacji. ...
Jeśli ktoś zawsze dopuszcza do siebie każdą myśl i każdy wywołany
przez myśl motyw, może mu to uniemożliwić prowadzenie twórczego
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życia.
"Myślami można kierować dokładnie w takim stopniu, w jakim
umiemy ukierunkować i skoncentrować reakcje uwagi".
Reakcja uwagi: zwrócenie głowy, otoczenie, etc. W stosunku do myśli:
pierwsze zdanie etc.
W moim wypadku: przepisywanie.
W przypadku nierozwiązalnych problemów: zrobić co można
najlepszego w danych warunkach, a następnie - "stłumić" myśli na ten
temat.
Znaleźć "strefę swobody", t.zn. nawyk usuwający niepożądane myśli.
(U mnie takim majakiem są myśli i "wizje piłkarskie" - i inne, np.
liturgiczne, albo wojskowe, czy całe sytuacje wymuszone, fikcyjne, do
których uciekam przed zaśnięciem, albo - od pracy!).
Nagrody za tłumienie: natychmiast i z odroczeniem. Pierwsza - to
lepsze samopoczucie przy pracy, druga - to skończenie dzieła.
Odtwarzać w myśli pierwsze kroki w czasie uzyskania końcowej
nagrody. ...
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(Przypomnij sobie jak pracowałeś nad Weselem aby uzyskać pieniądze
na nowe mieszkanie). Teraz ci ciężko - boś wprawdzie to mieszkanie
uzyskał, ale nie rozwiązałeś innych problemów: współżycie z Kazią i
Jędrkiem nadal jest ciężkie, a praca tak samo ci nie idzie! Przyczyna
główna tkwiła w wewnętrznym konflikcie emocjonalnym: ja i świat.
Wyparcie: rozwiązanie problemu odłożonego na zawsze.
Stłumienie: na pewien czas. Dlatego stłumienie nie powoduje paraliżu
intelektualnego. W dodatku reakcje są wtedy pod kontrolą werbalną;
aktywność wyraźnie jest automatyczna.
Człowiek powinien studiować samego siebie, zwłaszcza wtedy, gdy nie
wie co ma zrobić. Tłumienie stosować wtedy, gdy wie co ma robić.
Studiowanie samego siebie jest użyteczne przy rozważaniu alternatywnych
planów, przy odkrywaniu tego co rzeczywiście pragniemy zrobić.
Tłumienie jest użyteczne wtedy, gdy plany zostały już ułożone ... jeśli
plany nie są jeszcze, ani wyraźnie sprecyzowane, niebezpiecznie jest tłumić
te medytacje ... .
Sygnałów do zastosowania tłumienia dostarczają problemy
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beznadziejne lub takie, które można odłożyć na później.
Swobodne kojarzenie i tłumienie można stosować jako metody
wzajemnie się uzasadniające.
"Swobodne kojarzenie pomaga jednostce odkryć co pragnie zrobić i co
jest dla niej najważniejsze. Tłumienie pomaga usunąć niepotrzebne
motywy i ciągi skojarzeń tak aby mogła wykonać najważniejsze zadanie - a
to jest jedynym sposobem zredukowania cierpień.
31.7.
Sen.
Jakiś drugorzędny teatr sprosił redaktorów pism na przedstawienie o
"Leninie", wśród publiczności dokonano aresztowań. M. in. został
aresztowany Koprowski, który reprezentował "Literaturę". Wiadomość o
tym przyszła do Zakopanego, gdzie byłem na wakacjach w literackim
pensjonacie, gdzie było dużo znajomych (ale innych niż moi prawdziwi
znajomi), a zwłaszcza dużo młodych, brzydkich kobiet w wieku córek
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moich porzyjaciół, które bardzo dbały o mnie - tak jak się dba o starszego
pana. Któraś z nich włożyła mi ciepłą podpinkę do mojego szlafroka. Było
mi bardzo gorąco, rozgniewałem się o to. W końcu zjawił się Koprowski
wybladły i opowiadał mi jak to było. Nie pozwolili mu telefonować "gdzie
trzeba", a on cały czas myślał o tym, że jego synowie mają telefony zabawki, które by mu wystarczyły, żeby się uratować. Opowiadałem w
jakimś gronie jego przygody i wszystkim nam się okropnie śmiać chciało.
1.8.
Mój stosunek do A. jest też napiętnowany, obciążony strachem. Jak na
K. przeniosłem mój strach przed matką (tj. przed jej nieobliczalnością), tak
na A. mój strach przed Leszkiem, który matkę prowokował do
nieobliczalnych czynów swoją nieobliczalnością. Przypisuję więc
nieobliczalność, i boję się jej, tak jakby miała mi grozić podobnymi
konsekwencjami jak nieobliczalność Leszka.
Co za ulga! Myślałem, że ich nie kocham i że jestem potworem, a ja się
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ich obojga boję, tak jak bałem się moich najbliższych w dzieciństwie.
10.8.
Nixon zrezygnował!
W końcu jest to dobra nowina. Ale nie mogę opędzić się od wrażenia
podobnego do przeżycia śmierci. Wszystko jedno czyjej: skazańca czy
ofiary.
Nowina jest dobra, bo Ameryka, a razem z nią świat uniknie ponurego
spektaklu jakim byłby proces Senaché i Maosu, któryby powstał, gdy
prezydent największego mocarstwa byłby sądzony jak "chicken thief" - jak
to James Reston napisał.
Jest to też dobra nowina dla demokracji, która wygrała, dla prawa,
które zagórowało. Okaże się w przyszłości, czy to zwycięstwo jej się
opłaci. Jeśli razem z Nixonem upadł system prezydencki, jeśli Ameryka
pozostaje demokracją, przestanie być supermocarstwem, albo - mocą
reakcji - przekształci się w supermocarstwo rządzone przez anonimowych
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zawodowych biurokratów, formalnie tylko kontrolowanych przez Kongres,
a prezydent i jego wyborcy pozostaną tylko ceremoniałem obliczonym na
uśpienie opinii publicznej, wówczas to zwycięstwo może się nie opłacić zwłaszcza nam, którzy jesteśmy w mocy totalitarnego kontrpartnera
Ameryki.
Na razie nie pozostaje nam, wyznawcom prawa i demokracji, nic
innego jak głosić ich tryumf, i z tego zdarzenia zrobić to, czym ono być
powinno. Klęską samowładztwa i cynizmu.
Albowiem był to cyniczny samowładca. Może dlatego właśnie był
właściwym partnerem Breżniewa, właściwszym niż Roosevelt dla Stalina, i
właściwszym niż dziś mógłby być Mac Govern, niż będzie Gerald Ford.
Może jednak historia, może jednak los kryje w zanadrzu jakieś
niespodzianki? Niech je ujawni, niech je w końcu ujawni, niech się
wypadki toczą - i na to by się mogły toczyć, to nowina też jest dobra.
*
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Nic mnie nie obchodzi poza polityką - w jej historycznym wymiarze. I
dlatego jestem zdecydowany zająć się przede wszystkim politycznym,
historycznym pisaniem.
"Nie ma rzeczy cenniejszej nad wartość dnia". Goethe.
21.8.74.
Środa. Dość pogodnie, chłodno.
Wcześnie rano zanotowałem plan Dedala o Nixonie:
Opowiem najpierw o rozmowie Nixona z Haldemannem, tej z
23.VI.72, której nagranie wykryte przez pracowników Białego Domu
sprawiło, że własny sztab Nixona zmusił go ostatecznie do rezygnacji.
Okropność tej rozmowy nie polega tylko na tym, że w niej Nixon zgadza
się na użycie CIA do wywarcia nacisku na FBI w celu zahamowania
śledztwa w sprawie pieniędzy i czeków jakie znaleziono przy
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włamywaczach w Watergate, a nawet wręcz wydaje polecenie, aby takie
kroki poczynić; okropność tej rozmowy polega na tym, że Nixon wygaduje
w niej idiotyzmy - wymienia mistrzów baseballa, powiada, że sztukę
współczesną robią Żydzi i leftyści i że lepiej trzymać się od niej z daleka,
że okazuje zupełny brak zainteresowania sprawami państwowymi i
międzynarodowymi (np. na informację Haldemanna o tym, że rząd
brytyjski upłynnił kurs funta, powiada wprost, że to dla niego za
skomplikowane, a o lirze włoskim powiada coś nieprzyzwoitego, co z
taśmy zmazano), a interesuje się wyłącznie swoją przyszłą kampanią
wyborczą, zastanawia się długo i szeroko jak zabezpieczyć fryzurę Pat
przed wichrem jaki wznieca śmigło helikoptera przy wysiadaniu i
wsiadaniu itp. - natomiast tę sprawę najważniejszą, tę właśnie, która go
będzie kosztować prezydenturę załatwia krótkim "O.K. fine".
Dalej: zachowanie prezydenta po odbyciu tej rozmowy przez
Burchardta. Zdaje się w ogóle nie przywiązywać do niej wagi, zdaje się nie
wiedzieć w jakiej jest sytuacji, jak ostatecznie jest zgubiony. Jego ostatnia
rozmowa ze sztabem. Jego ostatnia rozmowa z senatorami. Jego ostatnie
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przemówienie. Ojciec - wielki człowiek, matka - święta. I zastanawiające
zdanie o nienawiści. I podpis. Jakie będą skutki tej sprawy dla
społeczeństwa amerykańskiego, a pośrednio dla całego świata? Nie mam
na myśli polityki - narazie polityka amerykańska nie ulegnie pewnie
zmianie, chociaż względy wyborcze będą teraz odgrywały w niej większą
niż dotąd rolę. Chodzi mi o "Prezydenta U.S.A." - najpotężniejszego
człowieka na świecie, którego mit nagle upadł - mit Supermena - albowiem
ów prezydent okazał się, małym, głupawym, kłamliwym łobuziakiem, na
którym prasa amerykańska nie zostawiła suchej nitki. Mit owego
supermena opierał się na wierze w człowieka, który na wszystkim się zna,
jest bez skazy moralnej, ma żelazne nerwy, absolutną jasność umysłu tak
że można na niego liczyć jako szefa państwa, no i tego człowieka, który w
chwili ostatecznej nie zawaha się wziąć na siebie odpowiedzialność
osobistą za losy świata. Wszak senatora Eagletona uznano za
nienadającego się do roli nawet v-prezydenta, ponieważ odbył kiedyś
kurację psychiatryczną; powiadano, że mógłby się załamać właśnie w
chwili ostatecznej, to już jest kryterium nieomal takie jak dla kosmonauty
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albo jakiegoś supersportowca ... Tymczasem ów wielki, niezawodny,
"zawodowy", wypróbowany prezydent USA leni się załatwić sprawy, nie
rozumie spraw, których nie rozumieją również jego "poddani" w końcu
płacze, maże się ... Płacze - jak Muski, którego ów płacz także zgubił ...
Więc cóż - okazuje się, że jest człowiekiem zrobionym sfabrykowanym
ů toute piéce, że można sobie wyobrazić na tym stanowisku zupełnego
kretyna, któremu wybory wygrają specjaliści od takich kampanii, którego
przemówienia pisać będą inni specjaliści, który przed każdą rozmową na
najwyższym szczeblu będzie pouczany jak dziecko co ma mówić, jednym
słowem - szef współczesnego państwa jest kukłą, a im państwo większe
tym jest on kukłą zupełniejszą, ponieważ tym trudniej jego skomplikowaną
problematykę opanować jednemu człowiekowi. Prezydent Amin prawie
rządzi sam. Jest więc kukłą, rzecznikiem - porto parole - grupy rządzącej,
grupy specjalistów, i mierzy na więcej. Tym czym król był w monarchii
konstytucyjnej (a podejrzewam, że już nawet w monarchii absolutnej) z tą
różnicą, że król miał sakrę nadprzyrodzoną, a prezydent jej nie ma. Na
pytanie dlaczego ten człowiek ma władzę, monarchia odpowiadała: bo Bóg
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tak chce. Na pytanie to republika odpowiada: bo my tak chcemy. A
dlaczego republika chce tego właśnie człowieka?
Tu pytanie czy republika może pogodzić się z tym, że jest to "jeden z
nas" - zwykły, tylko trochę energiczniejszy, trochę silniejszy, trochę
sprawiedliwszy, na tyle przynajmniej, aby mógł być arbitrem.
22.8.
Ładnie, ciepło.
Próbowałem wczoraj pisać w nocy - nic z tego nie wyszło - senność pismo rozlazłe, styl rozlazły, myśli byle jakie, bierne. Trzeba pozostać przy
pisaniu rannym. Dziś nie wstałem.
Ranek jak zwykle. Cornflakes, redis, zimny prysznic. Przyszła pani
Stalewska z wielką opowieścią o pielgrzymce do Częstochowy, z której
wróciła. Deszcz - mówiła - tak rąbał i bajury na drodze były ...
Podstawówka była taka, że 4 megafony nie obejmowały, a studia szły
osobno i z nimi 10 narodowości. Najbardziej ją ta ilość zachwyca i o
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grupach mówi jak o pułkach: podstawówka, piętnastka etc. Podniecają ją te
"studia", czyli uniwersytet, który z nimi idzie, bo za każdym razem o tym
opowiada, a już najbardziej ze wszystkiego zachwycają ją pielęgniarki i
lekarze: ta biedna kobieta przyzwyczajona do tego, że za lekarza trzeba
albo płacić, albo, że trzeba na niego czekać godzinami, naraz ma go do
swojej dyspozycji - ludzkiego, gotowego do interwencji na wszelki
wypadek, i zrównanego z nią w sytuacji; bo i on jest pielgrzymem. No i
organizacja - to czego nie ma na codzień: ta poczta, ta służba porządkowa,
ten wóz znalezionych rzeczy, to ogłaszanie przez megafony.
Wracając do Nixona: "Taśmy prawdy" są być może, wielką
demistyfikacją współczesnego zabobonu monarchicznego, naruszeniem
wiary w super-speca, super-spryciarza, w jego super-wiedzę i super-nerwy.
Jak na to zareaguje ustrój amerykański? Być może wzmocnieniem roli
ekspertów. Niby wszyscy i przedtem wiedzieli, że politykę zagraniczną
USA wymyślił i prowadził Kissinger, ale teraz stanie się to bardziej
oczywiste. Tym silniejszy akcent będzie położony na moralne kwalifikacje
prezydenta. Toteż prasa z pewną ulgą mówi o skromności intelektualnej
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prezydenta Forda, prezentuje go jako naprawdę zwyczajnego człowieka "sąsiada" - a podkreśla, iż jego polityczna uczciwość jest nieposzlakowana,
iż jest on idealnym człowiekiem na ten okres oczyszczenia, który musi
teraz nastąpić w życiu amerykańskim.
Czy "przeciętny Amerykanin" da sobie odebrać wiarę w super-speca?
Czy poczuje się dość bezpiecznie z owymi ekspertami? Czy nie powie
ostatecznie, że to prasa winna jest "rozdmuchaniu" sprawy Watergate, czy
nie będzie się obawiał, że ta walcząca prasa poduszczana przez jakieś
"tajemnicze elementy" zechce zrobić to samo z każdym innym
prezydentem? Badania ankietowe wykazały, że po rezygnacji Nixona,
większość Amerykanów nie jest za dalszym śledztwem w jego sprawie, ani
za skazaniem go w procesie kryminalnym za przestępstwa, które były
przedmiotem "inpeachment". "Co takiego zrobił?" - spytał jeden z
Amerykanów, pytany o opinię przez dziennikarza - nakłamał trochę, to
znaczy zrobił to co oni wszyscy tam w Waszyngtonie. Czy w takim razie
przeciętny Amerykanin nie opowie się za człowiekiem jeszcze silniejszym
od Nixona w Białym Domu, takim, który lepiej niż on poradzi sobie z prasą
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i z Kongresem? Okaże się co jest silniejsze w Ameryce: przywiązanie do
instytucji demokratycznych, czy do mitu super-szefa w Białym Domu,
poczucie suwerenności, czy zabobon monarchiczny.
Inna sprawa to skuteczność amerykańskiej egzekutywy, która musi
podejmować, decyzje jakgdyby z natury arbitralne i z natury tajne, bo
wynikające z całego dzisiejszego układu. Allsop wskazywał jeszcze przed
śmiercią na niebezpieczeństwo owego procederu, jakim było wydanie
przez Nixona taśm. Nixon musiał to zrobić, bo był słaby; ale nie powinien
był tego robić bo naruszał suwerenność egzekutywy i jej prawo do
tajemnicy. USA mające do czynienia z tajną dyplomacją ZSRR, jeśli chce
wytrzymać konfrontację z nim i działać skutecznie musi przyjąć te same
reguły gry. Część sukcesów Kissingera polega prawdopodobnie na tym, że
zgodził się na tajną dyplomację, która pomaga Rosjanom zachować twarz
nawet wtedy, gdy zawierają kompromis czy ugodę, na którą z
pryncypialnych i propagandowych powodów zgodzić się nie mogą. Ale z
drugiej strony, przyjęcie owych radzieckich reguł gry, grozi zatruciem
świata ich kołtuństwem, hypokryzją, etc. Może i pod tym względem
2336

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Watergate będzie zbawienne. Może właśnie okaże się, że prawdziwe
zwycięstwa odnosi się przez zachowanie swoich własnych zasad w grze
politycznej. Tak, tylko że gdyby Kissinger tych reguł nie przyjął, wojna w
Wietnamie trwałaby nadal ...
Co prawda i tak trwa. Tylko, że bez Amerykanów.
*
Mam do napisania dwie sceny do Dembowskiego: bal na zamku u
Paskiewicza: rozmowę z Szelą.
Dembowski zostaje wprowadzony do Szeli w przebraniu chłopskim pojmany przez "straże" (stróże), którzy rozpoznali w nim obcego. Nie jest
chłopem, ma czyste ręce. Dembowski widząc, że ma do czynienia z
przywódcą chłopskim, a nie zwykłym bandziorem ...
*
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Nie, inny pomysł. Dembowski zostaje zamknięty przez policję; w
areszcie spotyka prowokatora, następnie zostaje przesłuchany przez
Zajączkowskiego, lub kogoś takiego. Wtrącony z powrotem do więzienia,
zastaje je puste. Siedzi sam. (Wizje).
Rozruch - chłopi go uwalniają.
Szela.
S. - Kto jesteście panie?
D. - Nie jestem dla was panem - chciej mnie nazywać bratem, chcę tego co
i wy.
S. - Co wiecie czego my chcemy.
D. - Bracie, jestem emisariuszem. Znają mnie bracia chłopi od
Stanisławowa po ... Nie jestem chłopem ...
S. - Jesteś szlachcicem, panie?
D. - Z urodzenia, tak. Nazywam się Edward Dembowski. Niech będzie
przeklęte moje nazwisko, moje urodzenie, mój ojciec.
S. - Nie przeklinaj swojego gniazda.
D. - Zostałem zrodzony na gnębiciela i kłamcę. Ale poznałem prawdę.
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S. - Jaką prawdę?
D. - Poznałem lud. Lud jest prawdą.
S. - Prawda jest jedna. Tu - uderzył ręką w biblię.
D. - A tam jest napisane: Błogosławieni ubodzy, albowiem oni ziemię
posiądą.
*
Przeczytałem "Strefy" Kuśniewicza, teraz próbuję czytać "Króla obojga
Sycylii". Bardzo wykształcony pisarz. Ale to wszystko dobre co można o
nim powiedzieć. Nie ma zmysłu selekcji - nie jest więc ani artystą, ani
myślicielem. Dziwi go coś w świecie. Ale wątpię, żeby to był sam świat.
Dziwi go raczej jego własna w nim obecność. Nie ma z tym światem
żadnych związków - ani uczuciowych, ani intelektualnych, ani
estetycznych. Gapi się na niego, podpatruje go, i tylko z tego gapienia się
robi swoją literaturę. Gapi się na ludzi, rzeczy, na krzątaninę ludzką i boli
go, zdaje się, to właśnie, że nie ma z nimi żadnych związków. Próbuje je
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stwarzać - przez poczucie winy (np. wobec AK), przez poczucie ważności
czy izolacji (kompleks obcokrajowca), poprzez nostalgię za Lwowem. Ale
to tworzenie odbywa się jakby w powierzchownej warstwie - nie sięga
stylu, nie stwarza bariery. To pisarstwo, pozornie barwne i bogate jest w
rzeczywistości bezbarwne i ubogie, pozornie sensacyjne; jest nudne,
pozornie "zaangażowane", jest zupełnie obojętne. Jest to epika
antykościelna(?), archaiczna.
Wartości - jakby mimowolne: nieźle podpatrzone życie urzędnicze w
Stalinowskiej Warszawie oraz autoportret - gdzieś nazywa swojego
bohatera, suchym "chrabąszczem". Otóż to. Czyż nie jest taki ten mały,
wysuszony, [...] , wyglądający na pedanta pan, prawdziwie zwracający
uwagę na maniery i ubrania? Jest smutnym, przygnębiającym nawet
zjawiskiem. Widać w nim jakąś dobrą wolę, ale czuje się też coś złego.
Może to opinia - fałszywa zresztą?
*
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S. - Co pan wiesz o chłopskim życiu, panie Dembowski, i co cię po świecie
gna? Oto-żeś się wplątał w tę nieswoją sprawę i zginiesz ... Niełatwo ci
będzie wyjść z tej chłopskiej matni ...
*
23.8.
Pochmurno, chłodno.
Trudne przebudzenie i nagle myśl o ... Myśl taka: wszystko co mi
sprawia chwilowe zadowolenie, co uwalnia od wysiłku, bólu, napięcia,
lęku, pochodzi od śmierci, która mnie ciągnie ku sobie jako stan
spoczynku; wszystko co antycypuje stan spoczynku, antycypuje śmierć,
jest jej formułą i pułapką, niesie z sobą smutek i rozprzężenie. Mój
problem, ten, którego nie mogę od 46 lat rozwiązać, to słaby instynkt życia,
który inni mają wrodzony, rozwinięty, wzmocniony przez wychowanie i
okoliczności życia, a który we mnie zabito; muszę go ożywiać sztucznie
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racjami intelektualnymi, moralnymi etc. Otóż rację moralną, którą mogę
zastąpić instynkt życia, jest lęk przed śmiercią. Z chwilą gdy sobie
uprzytomnię, że ją przyciągam, przybliżam, przyśpieszam każdą chwilą
spoczynku, rozbudzę się do pośpiesznego działania, które mi da radość,
jakiej nikt i nigdy nie zdoła mi odebrać - nawet w ostatniej godzinie, bo
właśnie w niej liczy się każda sekunda życia. Mam szansę rozweselić się u
końca życia i wypełnić jego finał twórczym, owocnym działaniem;
szybkość daje radość.
W związku z tym przeglądem Bergsona: znajduję:
"instynkt ... jest dostrojony do pewnych właściwości życia, umysł (jest)
modelowany podług kształtu materii martwej". (Ew. str. 168) ... (instynkt i
umysł) oddzielają się od siebie na wspólnym tle świadomości."
*
Znów nic. Na nic mi się nie przydało to dzisiejsze odkrycie. Najwyżej
nomenklaturę zmienię, i powiem otwarcie: śmierć jest tuż, nie odstępuje
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mnie, a ja nie mam ani dość siły aby z nią walczyć, ani dość wyobraźni,
aby widzieć ją, i aby wiedzieć co tracę.
*
24.8.
Wolna sobota. Duszno, chwilami chmurno, chwilami słonecznie. Z
Kazią do kliniki dermatologicznej. Przepisałem rozmowę z Szelą. Bo ja
wiem. Czyt. "Wspomnienia więźnia stanu" Wł. Czaplickiego. Argumenty
sędziego śledczego zupełnie te same co MSW w 1968 roku: ja jestem też
dobry Polak, ale kryję moje uczucia, bo jestem doświadczony, i dzięki
temu mogę być śledczym i pomóc wam, którzy jesteście szlachetni, ale
lekkomyślni. To niesamowite, że argumentacja jest wciąż ta sama, i wciąż
tak samo skuteczna.
Żebrowski chce, żebym zrekonstruował scenę, w której audytor
Zajączkowski rozmawiając z Szelą, namawia go na - ale nie wiem na co.
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Bal na zamku.
Stary Dembowski wprowadza Edwarda na zamek.
Czekają na schodach zamkowych w kolejce do przywitania się z ks.
Paskiewiczem.
Nie: zaczynamy od wsiadania do karety. Lokaje odprowadzający etc.
Stary Dembowski chce jechać na Kozią do domu Chłędowskich. Wyjaśnia
Edwardowi dlaczego - rodzice tych panienek wyemigrowali, on - jako wuj
- wypada im opiekunem.
Zajeżdżają. Czekają. Lokaj z bilecikiem - panny odmawiają pójścia na
bal.
Zamek - kolejka czekających. Rozmowy.
Nazajutrz Edward zaintrygowany idzie do domu kuzynek. Przyjmuje
go Aniela.
Ich porozumienie.
Przyjeżdża ojciec. Strach Anieli. Wyjaśnienia siostry.
25.8.
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Wczoraj Żebrowski. Po nim wódka, tv, nic. Dziś od rana złe myśli,
pomimo pogody. Wilga, złe myśli w Wildze, zły sen w Wildze, irytująca
jazda. Czytanie Kuśniewicza. Niedobry człowiek.
Zmierzch, nadal głupie myśli, głupi nastrój. Przeczytałem program z
"tańca śmierci", na którym byliśmy przedwczoraj (okropne przedstawienie
- zgrywy Świderskiego na poziomie teatru garnizonowego sprzed 100 lat i
Śląska, wciąż grająca jak na konkursie do Burgtheater). Strindberg - to dla
mnie do przeczytania. Pisanie jako walka o siebie ...
*
Napisałem coś tam o Nixonie (na "Dedala") a teraz waham się to
przepisać i oddać. Boję się, aby jacyś nieżyczliwi mi ludzie nie czepili się
tego. - Znęca się - powiada - nad prezydentem USA - "skacze na pochyłe
drzewo, oskarża go o głupotę i niekompetencję, powtarzając to wszystko
co już prasa amerykańska o nim napisała, wyżywa się politycznie, atakując
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cele już usunięte, podczas gdy jego własnym krajem, nim samym rządzą
tacy sami nadęci i skorumpowani kretyni, o tyle groźniejsi, że zupełnie
bezkarni".
Oczywiście, tych "nieżyczliwych ludzi" zmyśliłem; ja jestem jednym z
nich to ja sam brzydzę się tym co napisałem.
Coraz bardziej, coraz silniej i częściej odczuwam fałszywość mojej
sytuacji, jako pisarza; ostatecznie mam gębę zamkniętą w sprawie, która
mnie najbardziej dotyczy, obchodzi i zobowiązuje: pisarz jest przede
wszystkim krytykiem własnego społeczeństwa i ustroju, w którym żyje;
literatura jest wolnością. Musi przede wszystkim uderzać w to co ją
ogranicza. Jeśli tego nie robi, jest wolnością; czyli literaturą pozorną.
Cokolwiek więc napiszę, winno odnosić się do ograniczeń mojej, naszej
wolności. Nic innego nie ma wartości. Wszystkie romanse jakie napisano od Tristana i Izoldy po Panią Bovary, były wołaniem, o wolność. Tylko
literatura jest wielka, obchodząca człowieka, w której słychać ten łopot
skrzydeł uderzających o pręty klatki.
Co jest dla nas "do wzięcia" ze sprawy Watergate? Naprawdę jedno:
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rola prasy i sądów.
Ostatecznie to prasa i sądy obaliły prezydenta. Czy był kto "poza tym"?
Kto to wie? Kto doprowadził reporterów z Washington Post na sprawę
Watergate? Nie ma to już dzisiaj większego znaczenia. Ktoś pociągnął
może za cyngiel tej maszyny piekielnej; fakt, że wypaliła, i to skutecznie,
jest rozstrzygający. Faktem jest to, że prezydent, który zdołał powstrzymać
śledztwo FBI nie zdołał powstrzymać konferencji prasowej, ani procedury
sądowej. A próbował: po zwycięstwie wyborczym 1972, polecił sporządzić
listę dziennikarzy, którzy wyróżnili się w kampanii przeciw niemu;
"utrudnimy im życie" powiedział. Wszczął również kroki przeciw gazetom
i stacjom telewizyjnym, które go atakowały - zamierzał wykorzystać
mechanizm wygaszania koncesji. Ujewnienie tych zamiarów prezydenta
tylko pogorszyło jego sytuację. Użył też swojej władzy w stosunku do
sądów - w takiej mierze, w jakiej mógł, to znaczy nakazał ministrowi
sprawiedliwości zwolnić specjalnego prokuratora dla sprawy Watergate,
gdy ten uparcie domagał się wydania taśm z nagraniami rozmów
prezydenta odnoszących się do sprawy Watergate. Gdy minister
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Richardson odmówił wykonania rozkazu prezydenta, przedstawiając
zarazem własną rezygnację, Nixon przyjął rezygnację, a swój rozkaz
przekazał do wykonania innemu. Ale ta tzw. "masakra sobotnia" znów
pogorszyła jego sytuację, a nowy prokurator specjalny, Leon Jaworski,
okazał się w tropieniu przestępstw prezydenta niemniej zajadły od swego
poprzednika Archibalda Coxa. Leon Jankowski, przewodniczący sądu
Federalnego dla Dystryktu Columbia (do którego należy Waszyngton) John
Siroco, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów
Peter Rodino - wszyscy "z drugiego pokolenia imigrantów jak napisał
Londyński Times - w bohaterski sposób wypełnili amerykański sen o
nemezis wcielonej w anglosaskie prawo". Rzeczywiście, jest w tym jakaś
wspaniała ironia, że dwaj Włosi i Polak odegrali role największych
szeryfów w amerykańskiej historii.
"Nowa Konstytucja pracuje - powiedział prezydent Ford w swym
pierwszym przemówieniu - Naszym krajem rządzi prawo, nie ludzie". I
były to pierwsze patetyczne, historyczne słowa w całej tej długiej, smutnej
historii. Daniel Passent pisał obszernie o sprawie Watergate w "Polityce" 2348
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nie ma co po nim powtarzać jej przebiegu, który czytającej publiczności
jest znany. Nie wszystko w niej jest jeszcze jasne. Co do mnie nie mogę
zrozumieć dlaczego tak wybitni fachowcy od roboty wywiadowczej, jakimi
byli tzw. "Kubańczycy", wykryci podczas włamania do hotelu Watergate,
dali się złapać zwykłym policjantom i dlaczego poszli na tą ryzykowną
misję z portfelem pełnym pieniędzy. Wszak te pieniądze nagle stały się
później, przedmiotem działań FBI, które prezydent nakazał powstrzymać w
słynnej rozmowie z Haldemannem - tej właśnie, której nagranie stało się
bezpośrednim powodem jego ustąpienia. Co więcej, jeden z tych ludzi
właśnie (V MC Cord) w swoim liście do sędziego Siroco ujawnił, że
płacono mu również za milczenie w procesie. Gdybyśmy jeszcze wiedzieli
kto zatelefonował do redakcji Washington Post ujawniając ciemną sprawę
owych pieniędzy ...
Nie jest też jasną sprawa taśm Białego Domu. Prezydent nie był
przecież obowiązany nagrywać rozmowy prowadzone w Owalnym Pokoju.
Robił to dla siebie, w tajemnicy przed współpracownikami. Ostatecznie
taśmy ujawnił pracownik Białego Domu niższego szczebla, powodując
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wielką Konstytucyjną batalię między Prezydentem a Komisją
Sprawiedliwości Izby Reprezentantów i Sądu Najwyższego. Dlaczego
Prezydent zdecydował się ostatecznie taśmy te wydać? Mógł się uprzeć, że
stanowią one jego prywatną własność (tak jak zresztą ostatecznie
przyznano godząc się na zwrócenie mu ich za wyjątkiem tych, które
odnoszą się do Watergate), i że są zapisem myśli, a nie decyzji. Ostatecznie
przecież owo "O.K." prezydenta na zatrzymanie śledztwa FBI nie zostało
wprowadzone w życie; taśma z nagraniem rozmowy prezydenta z
Haldemannem posłużyła za jedyny dowód, że prezydent wiedział o
ściganiu ludzi Białego Domu za włamanie przed marcem 1973, że
przyzwolił na zatuszowanie sprawy, oraz że "przeszkodził w wymiarze
sprawiedliwości". Ale - wymiar sprawiedliwości nie został powstrzymany,
a kiedy indziej nakazał prowadzenie śledztwa. A gdyby prezydent w
przypływie złego, czy zbyt dobrego humoru powiedział - weźcie tego Mc
Governa załatwcie go - byłby sądzony za "usiłowanie morderstwa"? Czy
taśma w ogóle jest dowodem winy? Nie, oczywiście. W tym wypadku była
tylko dowodem wiedzy. Dlaczego Nixon - który napewno kazał część taśm
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zniszczyć, nie zniszczył właśnie tej najgroźniejszej, ale dał ją do
przesłuchania swoim adwokatom, którzy podnieśli natychmiast krzyk, że
okłamał także ich, twierdząc, iż aż do marca nic nie wiedział? Nie wiedział
co było w tych taśmach? Przecież przez ostatnie dni swojej prezydentury tj.
od wyroku Sądu Najwyższego nakazującego mu wydanie pozostałych dwu
taśm, nic przecie nie robił poza słuchaniem taśm, i to na specjalnym
aparacie, z którego wymontowano nagranie kasujące ... Nixon, osławiony
gracz, człowiek o żelaznych nerwach lubujący się podobno w wielkich
kryzysach i w walce, zdawał się zupełnie załamany i popełniał błąd za
błędem. Jeżeli zamierzał zrezygnować, decyzję tę opóźnił o conajmniej
rok; naprawdę powinien był podać się do dymisji 30 kwietnia 1973 roku,
kiedy teza o niezaangażowaniu nikogo z Białego Domu, nie dała się już
dłużej utrzymać. Jeżeli zamierzał bronić prezydentury, per fas et nefas,
powinien był, wszystkie taśmy zniszczyć i dać się usunąć jako obrońca
niezależności władzy wykonawczej i "tajemnicy gabinetu prezydenckiego".
Zamiast tego prowadził walkę beznadziejną przez to, że składała się z
samych ustępstw.
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Być może nie wszystko jeszcze wiemy. Wiele wskazywało na to, że
Nixon, zagrożony na wielu polach swojej działalności wyprzedaje powoli
prezydenturę, wzamian za bezpieczeństwo osobiste. Ostatecznie z owych
taśm użył za walutę przetargową. Jakie to są sprawy okaże się w procesie,
jeśli do niego dojdzie. Od dnia jego rezygnacji jego sprawy nie należą już
ani do historii Ameryki, a tym niemniej do historii powszechnej. Należy do
niej natomiast owa rezygnacja głowy państwa pod naciskiem opisania
zarzucającej mu sabotowanie wymiaru sprawiedliwości, korupcję, łamanie
swobód obywatelskich i prawideł gry politycznej.
Stało się coś bardzo ważnego.
Prezydent Stanów Zjednoczonych jest uważany za najpotężniejszego
człowieka na świecie. Kierując nowoczesnym państwem, którego natura
polityczna, wojskowa i ekonomiczna wymaga olbrzymiej koncentracji
władzy.
26.8.
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W dalszym ciągu wczorajszego:
Takie nowoczesne państwo jak USA, czy ZSRR, a w ślad za nimi i
inne, staje się coraz podobniejsze do precyzyjnego, wieloczynnościowego
automatu, którego wszystkie części i czynności poddane są jednolitemu
systemowi kontroli i kierownictwa. Amerykanie wiele zrobili, aby temu
systemowi nadać cechy ludzkie, osobiste. Wbrew temu co powiedział
prezydent Ford, w kampaniach wyborczych akcentuje się właśnie cechy
osobiste kandydatów, łącznie z ich zdolnościami umysłowymi zdrowiem i
odpornością, oraz poświęceniem rodzinnym. Rozwód i małżeństwo z
rozwódką kosztowały Nelsona Rockefellera nominację partii
Republikańskiej na kandydata do prezydentury w 1968 roku; słynny płacz
senatora Muski'ego wyeliminował go z rywalizacji o nominację
demokratyczną w 1972; a wiadomość o przebytym przez senatora
Eagletona leczeniu antyalkoholowym czy psychiatrycznym zmusiła Mc
Governa demokratycznego kandydata na prezydenta w 1972. do usunięcia
go z "Ticketu". Powiedziano wtedy, że vice-prezydent Stanów
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Zjednoczonych może pewnego dnia stać się prezydentem (co się już
tylekroć stało w ciągu minionych 30 lat) i jako taki musi mieć nerwy z
żelaza, aby nie zawieść w chwili decydującej o losach kraju czy świata.
Kryteria wyboru upodobniły się trochę do tych, które obowiązują przy
selekcji kosmonautów. Zdrowie, wiek, kwalifikacje umysłowe - a nadto wobec wymogów telewizji - moda. Krótko mówiąc, wszystkie te względy
kreowały prezydenta Stanów Zjednoczonych na supermena znającego się
na polityce zagranicznej, ekonomii, wojsku, automatyce - na tym
wszystkim o czym będzie mówił, decydował, rozmawiał, a ponadto
zdolnego do pracy 24 godziny na dobę, znoszenia wszystkich obowiązków
dyplomatycznych, rządowych, towarzyskich; a to wszystko z uśmiechniętą
twarzą, z dobrym humorem. Nigdy nie wymagano podobnych rzeczy od
monarchów! Nadprzyrodzona sakra dawała im przywilej ignorancji,
zezwalała im na ekscesy w życiu osobistym, które były tolerowane - ba!
nawet czasem podziwiane przez lud. W czasie kampanii Nixona przeciw
Mc Governovi widziałem film telewizyjny o Nixonie - opłacony
oczywiście przez CREEP (Komitet dla Re-elekcji Prezydenta), w którym
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Nixon był właśnie przedstawiany jako taki supermen: o 7-mej rano
wkraczał zdecydowanym krokiem do budynku - baraku, w którym mieści
się Oval Office, zajmował miejsce za stołem i energicznie załatwiał sprawę
za sprawą, udzielał audiencji, aż do późnych godzin wieczornych ... Taśmy
pokazały zupełnie coś innego: człowieka niezdecydowanego, źle
poinformowanego (zwłaszcza w gospodarczych sprawach), aprobującego
biernie decyzje brednie i nie próbującego nawet ich rozstrząsać.
Dochodzenie pokazało ponadto jak mało warte jest badanie osoby
kandydata, jak łatwo selekcjonerzy partyjni puszczają w niepamięć
szczegóły jego życia, które mogą okazać się później niebezpieczne. Wszak
włamanie do biura partii demokratycznej zostało dokonane dla usunięcia z
tamtąd dokumentów dotyczących danych sprzed 15 lat, nielegalnych
dotacji finansowych na fundusz wyborczy Nixona!
Krótko mówiąc Amerykanie, którzy wierzyli w mit super-mena, muszą
czuć się rozczarowani. A zarazem zaniepokojeni: Jeżeli pomimo
wszystkich środków kontroli i selekcji ten najwyższy urząd na świecie
mógł dostać się w ręce człowieka w rzeczywistości tak słabego 2355
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intelektualnie, moralnie, napewno nawet - jak można mieć zaufanie na
przyszłość? Nasuwają się dwa rozwiązania: albo zaostrzyć jeszcze kryteria,
albo zaniechać marzeń o nad-człowieku.
Wydarzenia same przyniosły odpowiedź. Prezydentem Stanów
Zjednoczonych został człowiek niewyselekcjonowany przez partyjnych
ekspertów, nie poddany krytyce opinii i nie wybrany przez naród, człowiek
nieznany w świecie, a mało znany w samej Ameryce, (poza Kongresem), o
którego niekompetencji zwłaszcza w dziedzinie polityki zagranicznej krążą
różne pieprzne anegdoty, którego zdolności umysłowe również były
przedmiotem dowcipów. Nie widać, aby społeczeństwo wpadło z tego
powodu w rozpacz; ani żeby znawcy uznali, iż bieg spraw publicznych
został zagrożony. Giełda nowojorska zareagowała zwyżką kursów i
operacji. Okazuje się, że znacznie potrzebniejsze są inne cechy, których
właśnie brakło Nixonowi: otwartość z której znany jest prezydent Ford,
uczciwość osobista, przez niego jak dotąd niekwestionowana, i zdrowy
rozsądek - cechy arbitra raczej niż "szefa".
Richard Nixon upodobnił system amerykański do dyktatury. Ze
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wszystkimi znanymi skąd inąd obiekcjami. Biały Dom został otoczony
tajemnicą, kontakty jego z Kongresem ograniczały się do
konwencjonalnych spotkań, członkowie rządu proszeni byli tylko o
składanie pisemnych memoriałów. "Specjalni doradcy" prezydenta, przez
niego mianowani i przed nim tylko odpowiedzialni, korzystający wraz z
nim z "immunitetu egzekutywy" zastąpili rząd; słynni hydraulicy specjalna policja. Biały Dom - wszczęto własne akcje śledcze niezależne
od FBI i CIA, i wszystko to wydawało się procesem nieuchronnym,
procesem "modernizacji" państwa, dostosowaniem jego archaicznej,
ustanowionej jeszcze przez "ojców" założycieli (fathers foundes) struktury.
Ten proces został zahamowany. Prezydent o niewątpliwych ambicjach i
cechach dyktatorskich został złożony z urzędu drogą zaciekłej walki
prasowej i konstytucyjnej - a raczej zmuszony do ustąpienia. Nie było
interwencji wojska, rozruchów ulicznych, prób zamachu stanu.
Ameryka wyszła z tego kryzysu cała, nienaruszona zdaje się - co więcej
ze zwiększonym jeszcze poczuciem przywiązania do tych praw i instytucji.
Czy wyszła wzmocniona jako państwo, jako supermocarstwo - to się
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jeszcze okaże. Były prezydent, w znacznej mierze uwolniony od kontroli
Kongresu, lekceważący prasę i - jak się okazało - prawo, dokonał
historycznych zwrotów w amerykańskiej polityce zagranicznej - zakończył
zimną wojnę w Europie i w dalszej misji, zakończył gorącą wojnę w
Wietnamie, pojednał Amerykę ze światem arabskim. Mógł to zrobić
właśnie dlatego, że miał większą niż poprzednicy swobodę decyzji zwłaszcza w okresie kiedy odmiennie prawie zupełnie od decyzji Williama
Rogerra, urzędującego Sekretarza Stanu, rządził i prowadził politykę za
pomocą "specjalnego doradcy" Kissingera, odpowiedzialnego przed nim
osobiście.
Dylemat amerykański polega zdaje się na tym czy można być
supermocarstwem i demokracją jednocześnie, czy państwo wprawione w
tak gigantyczny kurs historyczny - w takie wibracje wewnątrz i zewnątrz zdoła utrzymać równowagę swoich tradycyjnych instytucji. Równowaga ta
zachwiała się w momencie gdy Richard Nixon spróbował swoją władzą
jaką ma nad swoimi sojusznikami rozciągnąć na własny kraj.
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27.8.
Aby nie zwariować:
"Gdybych mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie
miał, stałem się jako miedź brzękająca, albo cymbał brzmiący.
I chociabych miał proroctwo i wiedziałbych wszystkie tajemnice i
wszelką naukę i miałbym wsystkę wiarę, tak, iżbych góry przenosił, a
miłości bych nie miał: nicem nie jest.
I choćbych wszystkie majętności moje rozdał na żywanie ubogich i
choćbym wydał ciało moje tak, iżbych gorzał a miłości bych nie miał: nic
mi nie pomoże:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zajrzy złości nie
wyrządza, nie nadyma się,
Nie jest czci pragnąca, nie szuka swego, nie wzrusza się ku gniewu, nie
myśli złego,
Nie zadaje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy:
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się nadziewa,
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wszystko wytrwa.
Miłość nigdy nie gaśnie: choć proroctwa zniszczeją, chocież, języki
ustaną, chocież umiejętność będzie zepsowana.
Albowiem po części znamy i po części prorokujemy.
Ale gdy przyjdzie co jest doskonałego co jest po części, zniszczeje.
Gdym był dziecięciem mówiłem jako dziecię, myśliłem jako dziecię;
lecz gdym się stał mężem, wyniszczyłem co było dziecinnego.
Teraz widzimy przez zwierciadło; lecz w on czas twarzą w twarz. Teraz
znam po części; lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest.
A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, to troje; a z tych większe jest
miłość. ".
Św. Paweł mówi o miłości jako punkcie widzenia. Jest to punkt
widzenia dojrzały, całościowy, boski. Tylko przez miłość można zrozumieć
świat, siebie, powinność, los. Genezę i przeznaczenie świata, naturę Boga,
związek Boga z człowiekiem, Św. Paweł (i w ogóle doktryna
chrześcijańska) sprowadza do elementernego układu życia - tego, który
stwarza nowe życie: do miłości, która jest bez-interesowna i ślepa. Po co
2360

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

świat istnieje - niewiadomo tak jak niewiadomo po co każdy z nas został
poczęty. U źródeł każdego z nas, i u źródeł świata jest miłość - czyli
bezinteresowne cierpienie. Z owej bezinteresowności wyprowadza się całą
etykę, zaślepienie czyni podstawą teologii. Przez to religia staje się
tożsama z życiem, a nie jego pomocniczą instytucją ułatwiającą
sprawowanie władzy, organizacją społeczeństwa czy stanowiącą motyw
twórczości budownictwa, pracy, albo zasadę wyjaśniającą. Wiara w miłość
bożą i miłość do Boga nic nie wyjaśnia; godzi z życiem, pozwala je
przyjąć.
29.8.
Wrócił Jędrek, miły, ładny. Kazia jutro wylatuje do Londynu. Ucisk,
ucisk. Niecierpliwość. "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie
zajrzy, złości nie wyrządza, nie nadyma się, nie jest czci pragnąca, nie
szuka swego, nie wzrusza się ku gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z
niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu
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wierzy, wszystkiego się nadziewa, wszystko wytrwa."
9.9.
Już ponad tydzień sam jestem i nic z tego nie wynika. Żadnej
dyscypliny nie umiałem sobie narzucić, żadnego projektu do końca
doprowadzić. Mam dowód najlepszy w tym, że za moją nieaktywność
tylko ja jestem odpowiedzialny, i tylko w moim lenistwie, w niczym innym
leży przyczyna owej klęski mojej, której narastanie z dnia na dzień
obserwuję. Po prostu, jak mój ojciec mawiał, "czas leje mi się przez palce".
Nie ma na to wszystko innego wytłumaczenia poza tym, że wymagam
od siebie po prostu za mało, że dość udzielam sobie ulg, dyspens, i to
skutki.
Muszę sobie wyznaczyć dzienne pensum - tyle i tyle do napisania, tyle i
tyle do przeczytania, tyle listów, tyle angielskiego, i nie może być od tych
norm dziennych ustępstwa. Nie sztywne pory, nie sztywne porządki
dzienne, ale sztywne ilości, a kiedy te zadania wykonam - w dzień czy w
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nocy to już moja sprawa.
No. Więc ile mogę zrobić realnie?
Mogę napisać 2 strony maszynopisu prozy lub czegokolwiek, mogę
przeczytać 50 stron czegokolwiek. To już coś, to oznacz 60 stron
miesięcznie, 730 stron rocznie, a przeczytanych - ho, ho - 1500 stron
miesięcznie! 3 duże książki, lub 10 małych! Najgorsza jest ta praca [...] .
11.9.
Wczoraj u Zbyszka. Był J.J. Szczepański. Miło. Zbyszek nadal nie
pracuje, żyje w przerażającym poczuciu zbędności oraz w strachu przed
finansową klęską. Szczepański twierdzi, że też nic nie pisze, że wypytywał
o to wielu kolegów, otrzymując tę samą odpowiedź: nic. Nawet Lem
przestał.
12.9.
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Od Kazi wciąż nie ma wiadomości. Od Jędrka też zresztą nic. Telegram
od Juli z Paryża - wraca w sobotę. Umarł Wańkowicz. Byłem u Zbyszka
Herberta. Był tam J.J. Szczepański. Spytał mnie: czy myśmy znowu byli na
pan - odpowiedziałem znowu od początku - I tak zostało. Bardzo mi głupio
było, bo wypadło tak jakbym odmówił mu bruderszaftu. Patrzyliśmy sobie
potem nieśmiało w oczy nie wiedząc co z tym zrobić.
Wszystko wskazuje na to, że powinienem się zająć jakąś superdziennikarką. W tej sytuacji jak nasza - kiedy zwyczajne dziennikarstwo
jest w ogóle niemożliwe, trzeba stworzyć super-dziennikarstwo,
historyczne dziennikarstwo - tzn. dawne wypadki opisywać w taki breatchtaking sposób jakby zdarzyły się wczoraj i analizom dawnych
rzeczywistości nadać taką pasjonującą formę, jakby dotyczyły
rzeczywistości współczesnych.
Wszystko wskazuje na to, że to właśnie powinien być mój rodzaj:
choćby to, że właściwie lubię czytać tylko dobrą prasę.
A pozatem - pisać kronikę czasów dzisiejszych: czytać gazety tak jak je
czytam, gromadzić wycinki i spisywać z nich wszystko co ważne.
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1. Wydać Dedala.
2. Skończyć i wydać książkę o Ameryce.
3. Napisać niewielką książeczkę o rabacji galicyjskiej.
4. Pułaski - Konfederacja barska. (3)
5. Zabrać się w ogóle do spisania sześciu powstań polskich. Powstanie,
konspiracja, tajne stowarzyszenia, sekty religijne.
*
IMAGO MUNDI?
Co jest nade mną?
Co jest wokół mnie?
Co jest we mnie?
Co jest mną?
Co jest poza mną człowiekiem?
Co jest przede mną?
Bilans wiar, przesądów, wiadomości, zdarzeń, przewidywań, strachów.
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Incomperable voila! Never done before! Na! ...
13.9.
Wiesiołowski:
- Nonsens, rozpoczyna agitację wśród chłopów. I teraz, w ostatnim stadium
przygotowań rewolucyjnych, grozi tylko zwróceniem uwagi austriackiej, a
żadnego pozytywnego skutku nie przyniesie. Nie można wiekowych
wichrów odrobić w ciągu paru dni. Wystarczy natomiast ogłoszenie ustawy
o zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu, aby zapewnić powstaniu
przychylną uległość, a w najgorszym razie neutralność chłopów.
Tyssowski:
- Tę przychylną uległość może odkupić od nas rząd austriacki jednym
pociągnięciem pióra: ogłaszając ze swej strony ustawę o zmianie
pańszczyzny i uwłaszczeniu. Siła powstania leży w opanowaniu miast.
Kraków jest kluczem do powstania, nie chłopi; sprawna administracja i
porządek, nie agitowanie.
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Dembowski:
- To jest spór o idee. Panowie chcecie udusić rewolucję społeczną w
karbach administracji, tajnej policji i wojskowej strategii. Jakkolwiek
będzie, potężne wasze pragnienie państwo, nie może się ono mierzyć z
rzeczywistym państwem austriackim, czuję tę przewagę z jego urzędami
policją i wojskiem. Tylko żywioł rewolucyjny, tylko żywioł chłopski
posłuży pomocą zdoła tę budowlę rozwalić i stworzy próżnię w której
powstanie państwa ma szansę powołać, a rewolucyjny rząd działać
skutecznie.
Wiesiołowski:
- Ale tego żywiołu nie ma! Jest masa - nieufna, wroga, biernie czekająca
wypadków.
Tyssowski:
- Na dodatek straszeni od wielu [...] przez austriackich agentów iż panowie
polscy przygotują się do rzezi w chwili, gdy rząd ogłosi im obiecaną
ustawę.
Dembowski:
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- Tak widzicie nas z waszych kancelarii dworskich, tak je przedstawiacie
sobie na szlacheckich konwentyklach. Co do mnie znam lepiej
usposobienie chłopów, bo z nimi obcuję. Mówię do nich, czytam im owe
odezwy, których ogłoszenia zakazuje pan hrabia Wiesiołowski.
Wiesiołowski:
- Te odezwy wędrują potem do starosty Brzeska, a ten z kolei rozgłasza je
(zniekształcone) w prasie przeciw szlachcie obróconej formie; chłopów
agituje do napaści na dwory szlachtę zaciąga do spisku, który uważają za
komitety.
I patrz pan co się dzieje: chłopi wystawiają co noc straże zbrojne w
kosy przed mającą jakby nastąpić ich, rzezią, a szlachta masowo ucieka do
miast - do Krakowa, Tarnowa, Lwowa, do Wiednia nawet - w obawie
przed chłopami. Oto skutki pańskiej agitacji. Powstanie nie wybuchło
jeszcze, a już zwyrodniało; my jego terminu jeszcze dokładnie nie znany,
rząd go już podaje na 21 lutego.
Dembowski:
- Tedy przyśpieszmy je.
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14.10.
Afera z Dembowskim - jeszcze jedna przegrana literacka i finansowa.
Ile razy jeszcze dam się tak nabrać?
23.10.
Dużo czasu minęło: spóźniony artykuł dla Nordeutcherrundfunk. Dedal
jak zwykle o niczym, a teraz? Ameryka - wiem. A pozatem? Mógłbym
skompletować tom opowiadań: Okrężną drogę,
Wagon sypialny,
Mgła,
Na przejeździe kolejowym,
Hamlet.
26.10. - Noc.
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Instruktor:
- Pani sprawdzi luz, pani zwolni hamulec ręczny, pani wyciśnie sprzęgło,
mówię, to jest hamulec nożny - pani przekręci kluczyk, włączy pani
pierwszy bieg - od siebie, i do góry i pomału - pomału! mówię - odpuszcza
pani sprzęgło. Nie tak szybko. Zgasło. Jeszcze raz.
Baba popiskuje z uciechy obrzydliwa blondyna utapirowana, sukienka
wysoko podciągnięta na grubych udach. A, wszystko jedno: ustawił jej
nogi jak należy, ani mrugnęła okiem kiedy przesunął ręką po tych jej
obnażonych wypukłościach. Odwrócił głowę od niej i skrzywił się sam do
siebie: ależ sukces. To z nią Wojtas wczoraj wyjechał za Park Ujazdowski.
Opowiadał ze szczegółami ...
I.t.d. - okropność!
29.10.
Znowu wypadłem z porządku.
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Mnóstwo dystrakcji: choroba Kazi, domek w Wildze, jakieś domowe
remonty, zimno, deszcz.
Projekt: ta sama powieść, ale inaczej będzie napisana: ojciec autor,
matka - zbiedniałe ziemiaństwo, w rodzaju Morowskich, przemieszane z
mieszczaństwem, snobistyczne, upokorzone, niepewne swojej sytuacji.
Rodzina:
matka - Róża de domo np. Grochowska (dlaczego nie?) - możesz im
przypisać wszystko co się tyczy Grochowskich.
ojciec - prawdziwe imię i nazwisko - Franciszek Jurek - pseudonim np.
Wojciech Grzymała - dlaczego nie - aktor teatru im. Słowackiego. Jaki
aktor? W jakim rodzaju? Jakaś mieszanina Adama i Gustawa.
Syn - Teodor - dar boży - może właśnie Bożydar - Darek, a nawet
mogłoby być jakieś zamieszanie wokół imienia. Może Teofil - Fil. Lepiej,
bo inaczej.
Początek:
- Nie odwracaj się plecami!
- Cierpię? Cóż to, nawet mi cierpieć spokojnie nie wolno?
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Był lipiec. Gorący, burzliwy, a z wakacjami nic nie postanowiono.
Urlop przypadał w sierpniu; "Gałązka rozmarynu" szła dzień w dzień.
*
Dyskretnie o tej "koleżance".
Ta opowieść jest dla niej.
Życie planowane regulowane. Lato. Jak oni sobie, biadał, wyobrażają,
dolce wita. Chodzą w kostiumach kąpielowych po domu. Przychodzi syn
po pomoc i ze swoim kłopotem. Jest wyraźnie zgorszony. Im sytuacja się
komplikuje. Teściowa "wyraźnie uciekła" z domu. Matka uczy się
francuskiego. On sam pisze swoją powieść.
Roman b. dyskretnie.
Im bliżej końca tego kursu, tym straszniej.
Ona ma wyjechać zagranicę na zawsze. Jeżdżą sobie pomalutku,
bocznymi uliczkami, jesień się zaczyna.
Wspomnienie: uniwersytet.
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Awantura z synem.
Rozstanie z nią; Nie przyszła na ostatnią lekcję?
Awantura z żoną.
Postanawia odejść.
Dzwonek: staje w drzwiach owa bzikowata staruszka.
*
Czas. Czy to jest to co naprawdę mija, to co naprawdę było, jest i
będzie, ucieka ...
Czas ...
*
Dyskusja z Marią o czasie; Maria popisuje się wiadomościami w końcu
płacze że ją lekceważę i upokarzam. Rzeczywiście, wszystko jej się
pomyliło, ale to nie powód, żeby płakać.
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Zaproponowałem żebyśmy razem czytywali na głos. Maria skarży się,
że nie może skupić się.
10.XI.
Haniebnie zaniedbałem prowadzenie tego notesu i tak jak to za każdym
razem bywa, oznacza to ogólne zaniedbanie lektur, prac i myślenia. Ale, bo
też jakie to te moje prace! Ledwom się uporał z jednym scenariuszem, już
mi drugi na kark spada, a raczej sam ściągam na siebie ten dopust boski,
chcąc jakoś wygrzebać się z zobowiązań, długów i płatności, w jakie
wpędziło mnie finanse szaleństwo Kazi. Mało jej było Wilgi, jeszcze
kupiła lodówkę, zmywarkę do kuchni, a na dodatek jeszcze wypadł remont
samochodu. Tego by nawet Hanuszkiewicz nie wytrzymał finansowo.
Skutek taki, że zamiast zająć się jakimś spokojnym pisaniem muszę znów
napisać jakiś komiks. Nienawidzę tego, nie ma to nic wspólnego z pracą
pisarską, psuje rękę, deprawuje wyobraźnię, myślenie redukuje do
najprymitywniejszych schematów. Interes finansowy jest w tym pisaniu
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nazbyt oczywisty, nazbyt nachalnie obecny nawet przed samym sobą
trudno ukryć, że chodzi tylko o pieniądze. No, ale nie mam wyjścia muszę to zrobić i to "w duchu miłości" - jak sobie wczoraj powiedziałem sądząc (słusznie), że ten świat można tylko kochać, jeśli nie ma innego, i
jeśli nie zamierzam powiesić się natychmiast; lecz żyć w nim aż do samej
śmierci. Kochajmy go więc takim jakim jest i spełniajmy wszystkie jego
wymagania z pogodnym, kurewskim humorkiem.
12.XI. 2:10 A.M.
Muszę uporządkować moją korespondencję i postanowiłem to zrobić.
Rezultat: od 3 dni nic innego nie robię.
Dziś rozmowa z Wohlem o jakimś idiotycznym serialu. Gdyby to on
był poważnym człowiekiem a Polska poważnym krajem, powiedziałbym,
że ta propozycja zapewnia mi życie na następny rok. Ponieważ jest inaczej,
stracę czas i nie zarobię nawet rubla. Rozmawiałem z krytykiem
rumuńskim, który mi opowiedział jak to teraz jest w Rumunii. Jest to obóz
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koncentracyjny z dobrym wyżywieniem. Strach, jak my nic nie wiemy o
współwięźniach naszych z "obozu". Wiemy co się dzieje w Angoli i w
lewej nodze Nixona oraz ile piersi potraciły amerykańskie prezydentowe, a
nic co się dzieje pod nosem.
Muszę poczytać po francusku - zapomniałem już mówić w tym języku.
20.XI.
Confusion again - tym razem niezupełnie z mojej winy. Ledwo
zebrałem się w kupę i zacząłem coś robić - nowela etc. - zrobiły się kłopoty
finansowe (ten zasrany domek, remont samochodu, nowa lodówka i diabeł
wie co jeszcze) i muszę na gwałt reperować budżet. Wajda zgłosił się z
ideą filmu amerykańskiego, ja wpadłem na pomysł historii o Sienkiewiczu
i Modrzejewskiej i - po Dembowskim, który pochłonął mi 3 miesiące
zupełnie bezsensownej pracy - po Szopenie, który pochłonął mi 6 miesięcy,
po "Mgle", która pochłonęła mi 3 miesiące - jestem znów przy czymś
czego nie zamierzałem pisać, czego nie chcę pisać a muszę. Chyba że
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zrobić z przymusu cnotę, udać że wszystko jest O.K. i te właśnie
prześliczne opowieści o dziwnych Polakach, uznać za moją wspaniałą
twórczość, może za coś w rodzaju nowego jej "okresu".
Kto wie. Nawet mam tytuł - "Fugi" - jako że to wszystko są historie
ucieczek. Muszę w tem celu poznać bardzo dobrze Sienkiewicza.
21.11.
Dobry poranek - bo samotny. Potem same przykrości: scysja o
pieniądze, telefon do Krakowa w sprawie Stefana, teraz gorzko i
niemądrze. Wczoraj recital Ewy Demarczyk, w gruncie rzeczy męczący i
nudny, bo baba wrzeszczy wciąż to samo i siłą wmawia nastroje sprzed 100
lat. Kazia na jutro zaprosiła Piotra Skrzyneckiego, a mnie do chochołów
jak krowie do tańca.
Idea tej noweli: opowiedzieć tę historię tak właśnie jakby Sienkiewicz
ją opowiedział. Przeczytać "Ta trzecia".
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5.12.
Chaos. Nic tylko chaos w tym notesie, bo też siadam do niego wtedy
jedynie, gdy nic innego robić nie mogę, albo gdy się w tym co właśnie
robię, pogubię. Chaos imienin, chaos Stefana Milskiego, który u nas prawie
tydzień przesiedział, chaos "warszawskich spotkań teatralnych"
("Wyzwolenie" Swinarskiego i "Noc listopadowa" Wajdy), a teraz znowu
zbliża się przedświąteczny chaos. A jeszcze i domek w Wildze! Chaos na
biurku, chaos w głowie, chaos w kalendarzu. A jeszcze samochód
stuknięty. Do czego tu najpierw ręki przyłożyć?
12.12.
List w sprawie Polaków w Z.S.R.R. Znów te przymilne uśmiechy co w
1968 roku i nie wiesz czy puszyć się, czy wstydzić. Podpisałem w strachu
przed Antonim, nie podpisałbym ze strachu przed policją. Nie mam w
ogóle poczucia wolności w tej sprawie. Chyba, że Antoniemu
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powiedziałbym aby mnie w dupę pocałował a zaraz potem zawiadomił rząd
i partie, że ich oboje mam w dupie. Tyle, że dla rządu i partii to nie nowina,
a Antoni byłby zaskoczony. Pocieszam się, że dzięki temu zamieszaniu,
ktoś tam w Wilnie czy we Lwowie dostanie gazetę, książkę lub zezwolenie
na wyjazd, ("aby wrogowi wytrącić broń z ręki") no i parę osób ("parę
tysięcy"?) w Polsce uwierzy, iż kraj istotnie ma grupę niezależnych
pisarzy. Naturalnie, jeśli przez to ulegną zahamowaniu moje zasrane
interesy z filmem, teatrem i wydawnictwami, będę miał kłopoty, których
jeszcze sobie nawet wyobrazić nie umiem. Długi moje sięgają w tej chwili
jakich 60.000.-!
Poczucie wolności jest tu w ogóle rozstrzygające. Kiedyś był to temat,
który obracałem w głowie nieustannie. Dziś już nic na ten temat nie wiem.
Aż tu nagle spada na mnie sztuka Mrożka "Emigranci". Czy mam jeszcze
coś w tej sprawie do powiedzenia?
Co to mianowicie znaczy: być wolnym, być niewolnym? Wiem czy nie
wiem? Czy dążę do wolności. Czy jej pragnę? Jakie to dążenie - Jeśli w
ogóle jest we mnie - ma znaczenie dla mnie, jak się objawia, z jaką siłą?
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Może jest to równoznaczne z pytaniem: na czym mi w ogóle zależy? Może
od odpowiedzi na to pytanie zależy dalszy bieg życia?
Ze słownika Lelaude'a:
"biorąc pod uwagę, że wewnątrz człowieka, są siły i zasady działania,
które mu są obce, które wywierają na nim przymus na podobieństwo
tyranów, albo go zwodzą jak egoistyczni pochlebcy, stosuje się do słów
("wolność") do wewnętrznej niezależności człowieka od tego co nie jest
"nim samym"; i zamiast mówić o indeterminizmie, mówimy, że jest on
jedynym czynnikiem eliminującym to co obce ...
Co do wolności politycznej:
Deklaracja praw 1789 r. Wolność polega na możności czynienia
wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu.
Voltaire: "Le liberté consiste ů ne dependu que vois".
Obie definicje są wątpliwe:
Szkodzić "drugiemu", ale "drugiemu" słabemu, czy silniejszemu?
Biedny nie jest zatem "wolny szkodzić" bogatemu w takim samym stopniu
jak odwrotnie? A co do praw: jeśli prawa są tyrańskie, uleganie im jest
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również wolnością? Nb. definicja Marksa (czy Engelsa) o wolności jako
podporządkowaniu koniecznością jest również niejasna, cóż to mianowicie
jest konieczność, kto jest władny określać to co jest koniecznością, w
końcu więc owo podporządkowanie oznacza czynnik określający
konieczności, nie zaś konieczność samą.
Zdaje się, że nie da się zdefiniować wolności politycznej, tj. wolności,
w ramach organizacji politycznej, która sama przez się jest ograniczeniem
wolności. Wolność można definiować tylko poza taką organizacją, a
organizację oceniać z punktu widzenia wolności, tj. o ile ją ogranicza i
jakie wynikają stąd pożytki, jakie zaś niedogodności.
Natomiast co do wolności psychologiczno-moralnej definicji jest
multum i wszystkie są dobre: Fonilleé: "Wolność jest możliwym
maximum, niezależności co do woli, określającym się w świetle idei owej
niezależności, z uwagi na cel, który również zna".
Wolność jest zrozumieniem własnej przyczynowości "(... Ca cansolite
intelligente du moi").
Fonilleé: psychologia des idees-forses.
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Wedle Platona wolność to "nieustanna walka człowieka z samym sobą"
... "walka rozgrywająca się pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami
ludzkiej duszy". Być wolnym tzn. "być niewolnikiem tej cząstki swej
duszy, która jest nieśmiertelna, ... swego rozumu".
16.12.
Z Nietzchego:
"W gruncie, zjawisko estetyczne jest proste; trzeba mieć tylko zdolność
widzieć nieustannie grę żywą i żyć nieustannie w raju duchów, a jest się
poetą; trzeba czuć tylko popęd do samoprzemiany i przemawiania przez
ludzkie ciała i dusze, a jest się dramaturgiem". ("Narodziny tragedii").
Wytłumaczyć istnienie świata poprzez moje własne istnienie jako
najlepiej mi znane, i mojego pokolenia, jako po mnie samym najlepiej mi
znane, i mojego narodu, jako po moim pokoleniu najlepiej znanego mi
istnienia zbiorowego. Dlaczego mianowicie, powstałem w takim kształcie
duchowym, jak doszło do spłodzenia takiej właśnie sumy marzeń,
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mrzonek, ambicji, pożądań, lęków, jak doszło - pytam - wiedząc,
domyślając się jak przypadkowe były przyczyny, które ten proces
sprawiły? To poczucie własnej tajemniczości - ów brak wystarczającego
wyjaśnienia - jest moją poezją.
20.12.
Co napisałbym znalazłszy się zagranicą wiedząc, że już do kraju nie
wrócę, lub z innych jakichś powodów mając całkowitą swobodę wyboru
tematu? Otóż to jest pytanie zasadnicze; w odpowiedzi na nie - i to
praktycznej! - leży cały sens mojego pisania.
Mogę, muszę nawet, przyjąć istniejący stan rzeczy za konieczne
ograniczenie, i z niego wyciągnąć odpowiednie wnioski - co też i robię muszę jednakże jednocześnie wiedzieć czego się właściwie wyrzekam co
ukrywam, co fałszuję. W przeciwnym razie pisarstwo moje byłoby - i jest
zapewne fałszem w założeniu; jest nie tylko ograniczone, ale
zniekształcone; nie tylko milczy, ale i kłamie. Przez całe moje istnienie jest
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skłamane i owym kłamstwem już bezwiednie zdeprawowane. Napisałem
niedawno mały utworek, który jest już prawie prawdą - na pytanie,
"Dziennika Polskiego" jakie najpiękniejsze chwile przeżyłem w "Pałacu
Prasy" na ul. Wielopole 1 w Krakowie, opowiedziałem o zebraniu
założycielskim "Młodej Rzeczpospolitej" w maju 1946 roku, starając się
oddać atmosferę ówczesną - tak napiętą w okresie poprzedzającym
referendum a wkrótce po 3-majowych rozruchach, i ukazać też rodzący się
już mechanizm kolaboracji. Napisałem, że każdy "kto na to zebranie
przyszedł, zostawił swoje poglądy poza obrotowymi drzwiami "Pałacu
Prasy", a opinia, tak potężna tam "na dole", "w mieście", z wyżyn jego
tarasu, gdzieśmy się fotografowali, wydawało się niewarta uwagi. I
napisałem ile radości sprawiła mi odmowa jakiej udzieliłem na propozycję
wejścia do Komitetu redakcyjnego. Takich opowiadań powinienem więcej
napisać.
Tematy?
Zdaje mi się, że powinienem w formie krótkiej powieści opisać
wydarzenia od wkroczenia Armii Czerwonej w 1945 roku do mojego
2384

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

"akcesu" w roku 1949. Albo szerzej: opowiedzieć "dzieje duszy"
młodzieńczej poczynając od 1939 roku, tj. od fascynacji wkraczającą armią
hitlerowską, poprzez dewocję, konspirację etc. aż po ów "akces" - byłaby
historią formowania duszy totalnej; powolnego łamania instynktu szczęścia
i wolności.
*
Co tu mówić o pisaniu, co tu projektować nowe utwory, skoro nadal nie
mam własnej metody pisarskiej - po prostu nie wiem jak to robić.
Widzi mi się ona tak:
1. Powinienem nieustannie czytać - wszystko, co mi w rękę wpadnie, ale z
notesem - wypisując wszystko co mnie interesuje, lub wyliczając i
wydzierając co tylko wyda mi się ciekawe i godne przywłaszczenia; w tym
notesie w ciągu dnia notować pozatem wszystko co mi do głowy
przychodzi, wszystko co zauważę i podsłucham, wszystko co wyczytam i
ukradnę. "Praca" winna polegać na odczytywaniu owych notatek i
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rozdzielaniu ich na tematy, materiały, pomysły. Zwykle jest tak, że myślę o
wielu rzeczach naraz, a robię tylko rzecz jedną, do której jestem zmuszony,
skutkiem czego najcenniejsza część mojego życia przepada nieutrwalona,
niezapamiętana nawet.
Powinienem mieć dziesiątki teczek z luźnymi notatkami, a następnie
opracowywać je w miarę możliwości. Zacząć winienem od
uporządkowania tego, co już mam. Nie przepisywać mechanicznie onych
notesów, lecz - tak jak to już kiedyś planowałem - każdą notatkę pisać na
oddzielnej stronie, a następnie, grupować je wedle owych tematów,
pozostawiając oczywiście osobno to co tam rzeczywiście jest owym
"intymnym dziennikiem". Tę robotę zacząć natychmiast, od jutra, niczym
żadną okolicznością, żadną inną pracą nie usprawiedliwiając zwłoki. W
rzeczywistości owa "praca", tj. pisanie jakiejś tam historii (tak jak teraz o
Sienkiewiczu) nie zajmuje mi tak wiele czasu; najwięcej czasu (poza
przeklętymi obowiązkami domowymi) zajmuje mi odbudowywanie
rwącego się wątku.
Wiem tedy co mi czynić przystoi. Wiem też na czym polega moje
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nieszczęście: na tym, że twórczość moja, pomimo wszystko, jest
zdeprawowana blaskiem wolności w wyborze tematu i dlatego, dlatego jest
tak leniwa! Pracuję tak jak zwykli pracować niewolnicy: niechętnie i z
myślą zajętą czym innym.
Do Sienkiewicza:
miłość do Kellerówny.
Z listu do Witkiewicza o miłości do Szetkiewiczówny:
"Jak mnie złapało blisko dwa lata temu ... tak trzyma dotychczas, tak że
wyrazu znaleźć nie umiem."
"Co też robiłem przez ten czas, dla niej robiłem ... "
27.12.
Uporządkowałem biurko, półki, rozłożyłem wszystkie moje
nieszczęścia, tj. zaczęte i poronione dzieła, i po zamieszaniu jakie mi
sprawiły grypa Kazi oraz Święta, zabieram się znów od początku do
wszystkiego, znów naładowany postanowieniami, uzbrojony zaklęciami,
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znów "zdecydowany", "zdeterminowany" etc.
*
Pisaniu mojemu brak naczelnego tematu; gorzej, mój temat
zagłuszyłem tematami drugorzędnymi, które mnie nudzą, bo nie angażują.
Mój temat to wolność, bo jestem niewolnikiem. Wszystko co piszę
winno wynikać z tego właśnie tematu. Warto pisać to tylko co z niego
wynika co się do niego odnosi.
Sienkiewicz płynąc do Ameryki uwalnia się od Polski, a jednocześnie
jest niewolnikiem Modrzejewskiej. Uciekający i galernik jednocześnie. A
Modrzejewska? Jej wyprawa to wyzwanie - wyprawa Kolumba - a
jednocześnie to ucieczka przed samą sobą - przed życiem własnym,
dawnym, które ją prześladuje, przed piekłem ambicji, zła, rywalizacji,
podłości warszawskiej, przed piekłem ojczyzny, które ją coraz bardziej
wciąga, pogrąża.
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28.12.
Dzień był deszczowy i wietrzny. Zbudziłem się późno. Pojechałem do
redakcji wziąć pensję. Siedziałem przez chwilę w Czytelniku czytając
artykuł Zimmanda. Ignorowanie "stolika" sprawia mi dużą przyjemność.
Oczywiście, Konwicki jest przekonany, że czekam tylko na zaproszenie.
Przyszedł Stryjkowski, skarżył się na serce. Dziś niedobra pogoda dla
serca. Duszno, i ten wiatr. Na obiedzie Krysia. Szkoda, że taka brzydka, tak
nudna i taka zupełnie wdzięku pozbawiona. Potem jeździłem po mieście
szukając łopaty. I nie znalazłem. Potem oglądałem w TV Cyrulika
Sevilskiego z La Scali. Ładne. I tak dzień się skończył. Deszcz dalej pada.
Nie chce mi się żyć.
29.12.
Niedziela. Ciepło, pochmurno. Wyjeżdżamy do Wilgi.
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*
Wróciliśmy. To dobrze. Wracaliśmy w deszczu, o zmierzchu. Silnik
dławił się czymś i żadną miarą nie mogliśmy wyprzedzić jakiejś Syrenki,
która drogę zagradzała. Co próbowałem ją prześcignąć to tamten
przyśpieszał, a ja czułem wtedy ciężar mojego samochodu, którego nie
mogłem poderwać do szybszego biegu i czułem się stary i niezdarny jak
on. Gdybym był koniem może bym go zaćwiczył harapem, a może
poklepał po szyi i powiedział: Starzy jesteśmy obaj.
Okropny brak ochoty do życia. Brak ochoty do wszystkiego, do
czegokolwiek. Za oknem okropna ulewa i wichura - stuki jakieś, szumy,
gwizdy - nawet w tej naszej cichej i ślepej uliczce.
*
Do Sienkiewicza: pomysł założenia owego falanstersu musiał mieć też
jakieś podłoże ideologiczne. Ze wszystkich falansterzystów jeden
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Sienkiewicz mógł coś na ten temat wiedzieć. Zobacz co wiedziano o
falansterze Now Hropa (?).
30.12.
Rozmowa telefoniczna z Andrzejem Wasilewskim. "Gdybym był
Królem"wciąż w cenzurze, a on nie chce nawet rozmawiać z urzędem w tej
sprawie, gdyż - jak mi powiedział - "nie ułatwiam mu sytuacji". Chodzi o
list. To samo, zdaje się, w sprawie nowej umowy na Dedala, wniosku
jeszcze nie wysłał do NZK. Czyli rzecz będzie się jeszcze ciągnęła
miesiącami, a ja mam już nóż na gardle.
Kraków, 2.1.1975.
Podróż w pięknej, słonecznej pogodzie. Purpurowy zachód słońca nad
równiną. Konie w ciężarówce widziane ů contre-jour na purpurowym tle.
Sterczące uszy i grzywy powiewające na wietrze. Bal. Skrzynecki w kasku
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ważącym 8 kg. Wielki romans Ewy Demarczyk z Nowickim. Demarczyk:
zesrasz się, a nie zagrasz tak, jak ja zaśpiewam. Wóda, wóda. Wczoraj w
kacu na "Krowoderskich zuchach" w teatrze Kolejarza na Kazimierzu.
Boże, jakie śmieszne!
*
Rozmyślania w ciemnym kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. Wiem
już, że w sobie, ani w otoczeniu ludzkim, nie znajdę nic poza chaosem i
ciemnością, a ład czystość, sprawiedliwość i mądrość są tylko poza mną,
poza ludźmi, poza zasięgiem. Więc proszę mądrość, aby mnie objęła,
sprawiedliwość, aby mnie usprawidliwiła, czystość aby mnie oczyściła,
porządek proszę o przyjęcie pod jego prawa. I myślę, tak już stwarzam
superosobę, której inaczej jak po ludzku i osobiście myśląc nie umiejąc nadaję cechy własne i współżyję z nią, jakbym z drugim, lepszym ja. I tak
jakbym się obracał w błędnym kole ludzkich wyobrażeń. Nie mogąc się z
niego wydostać, próbuję w nim znaleźć rozwiązanie. Myślę: to wszystko
2392

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

najlepsze co myślę jest tylko we mnie, to ja jestem źródłem swych boskich
pomysłów, a więc Bóg jest we mnie, jest mną, jest jakby ukrytą częścią
mojej natury czy też jej zapoznaną istotą, esencją. Jest esencją wszelkiego
bytu; tym czystszą, tym ...
Kraków 3.I. - przed świtem.
Niestety w kościele było zbyt ciemno, abym mógł pisać, a gdym
próbował rozmyślania moje spisać później, w poczekalni szpitalnej,
czekając na Kazię, już zbladły, rozproszyły się, utraciły siły i ważkość.
Przy wyjściu z kościoła, znalazłem tablicę pamiątkową Bartolomea
Berecci, który tam, jak się okazuje jest pochowany. "Il Fiorentino" ...
Po południu wizyty rodzinne, wieczorem w teatrze Bagatela na "Boy'u
Mędrcu". Trochę nudno, ale w końcu się wzruszyłem. Najbardziej,
oczywiście, uderzyła mnie atmosfera super-aktywności, którą jakoś
przekazano; piszę "oczywiście", bo to jest właśnie najbardziej
prześladująca mnie myśl.
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*
Sienkiewicz. Zanim dojdzie do sceny śmierci owego chłopa na statku,
rozmyślania Henryka: powtarza sobie historię swojego życia i swojego
zakochania w Helenie. Sobie? Czy komuś? Czyta Hamleta, zatem
potrzebuje Horacja. Któż może być owym Horacjo? Witkiewicz?
Gdyby go jakoś wywołał? Opowiada mu o swej "przeklętej łatwości", o
przeklętej lekkości, o swojej przymilności, o talencie i powszechnym
zdobywaniu serc, o nieumiejętności zstąpienia głębiej. w rzeczy i w ludzkie
sprawy, i w uczucia ... Tu, poprzez jakby rekonstrukcję rozmów z
Witkiewiczem, winna nastąpić rekonstrukcja scen z Heleną. Jak ją czaruje
opowieściami, jak projektuje ów falanster, jak go Helena nagradza
śmiechem, uściskiem dłoni, uwagą, jak go następnie upokarza, gdy ktoś
inny - wielbiciel serio - pojawia się, a on jak chłopak ze swoimi mapami i
prospektami zostaje odtrącony ...
I z tych rozmyślań, monologów, wspomnień budzi go oficer prosząc,
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jako Rosjanin, o udzieleniu pomocy rosyjskim chłopom. Śmierć chłopa i
pogrzeb - wrzucenie ciała do wody - jest ostatnim momentem podróży
morskiej, poczem następuje: zejście na ląd.
Samotna dziewczyna w tłumie, złe sumienie
jazda pociągiem przez prerie.
Straszno.
Indianie.
Nocleg w górach.
Kalifornia.
Julian Hizarin - inteligentny przewodnik - komentator. Wprowadza go
w sceptyczny nastrój.
Rozstanie z Sypniewskim.
Korwin-Piotrowski uprowadza go w góry i zarazem wprowadza go w
beztroski, myśliwski, włóczęgowski nastrój. Z Hamleta staje się kimś
całkiem innym. Rozmyślania o wolności, o pełnym człowieczeństwie, o
jedności z naturą.
I na to jak fatum nadciąga wieść o przybyciu Chłapowskich. Henryk
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schodzi z gór na powitanie.
*
W szpitalu na Skawińskiej.
Jazda w ciemnościach. Jasne światła samochodów. Naraz między nimi
ciemny koń, ciemny wóz, ciemny woźnica. Wózek z butelkami, którego
nie mogłem zidentyfikować. W szpitalu - te choinki oświetlone. Wczoraj
posługaczka
zbierając
naczynia,
powiedziała
nam
tonem
usprawiedliwienia: póki była świeża, była ładna.
Dziś rano czytałem te smutne wierszyki Boy'a, z 1916 roku - bardzo
ładne. Wtedy, chyba tłumaczył Miltona i Montaigne'a. Uporczywa myśl (i,
bez wierszy jestem głupi, bez pisania jestem w ogóle nic. Poezja jako coś z
zewnątrz co mnie pobudza do życia - Rytm; Rytm. Wczoraj, słuchając
piosenek Boy'a, zapragnąłem nagle pisać wiersze - he, he.
*
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Znów spacer po Kazimierzu. Zaprowadziłem Kazię do św. Katarzyny.
Wychodząc z krużganków spotkaliśmy księdza, którego przedtem
widzieliśmy rozdającego Komunię świętą. Przystanął, zagadnął skąd
jesteśmy i co robimy. właśnie tak:
- Co robimy w Warszawie?
Wyjaśniłem dość skwapliwie, że jestem pisarzem.
- A gdzie piszemy.
Czemprędzej powołałem się na Tygodnik Powszechny, poczem
wyraziłem ubolewanie nad Stanem kościoła i krużganków. Pokiwał głową,
wspomniał o zaczynającym się remoncie, opowiadał po krótce o księżach
augustianach, których Niemcy pozamykali i wywieźli. Aż naraz zapytał:
- A dlaczego w Warszawie maszynistki tak drogo biorą za przepisywanie?
Siedzę znów w szpitalu przy wejściu na salę kobiet, przy oknie, za
którym stoją słoiki z kompotami, leżą torebki papierowe i plastikowe.
*
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Skąd ta niepowaga kleru, która tak oburza i śmieszy? Z naszej
"świeckiej" nadziei, że właśnie oni, księża, mają gotową formę powagi,
której nam mogą udzielić. Przerzucamy na nich ciężar duchowy, którego
sami nie umiemy nosić.
Podobne pretensje do pisarzy, do intelektualistów, gdy nie spełniają
naszych wyobrażeń o powadze intelektualnej, że nie są tak aktywni,
jakbyśmy chcieli być sami mając po temu zdolności, że nawet nie są tak
zdolni jak my byśmy byli, gdyby ...
To najwstrętniejsze w stosunku do duchownych, intelektualistów i
artystów: aby byli głębocy, poważni, wrażliwi za nas, nie dla nas, a za nas.
Nie ciekawią nas ich myśli, pouczania ani dzieła. Aby je poznać
musielibyśmy sami być poważni, aktywni, głębocy, uważni. Ciekawią nas
oni sami - coś tam robiący. Miłość do artysty jako ekwiwalent sztuki.
Miłość do filozofa jako ekwiwalent myśli. Miłość do książek jako
ekwiwalent myśli. Miłość do księdza jako ekwiwalent miłości do Boga.
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*
Śniadanie w Sukiennicach, hejnał, wspomnienie Artura maszerującego
przez Rynek w berecie i oznajmiającego w melancholijnym tryumfie, że
będzie wiceprezesem związku.
Potem mama z Kazią w domu rozmawiały o czymś wstrętnym, a ja
spałem i śniłem, że w tej rozmowie bierze udział ktoś trzeci - jakaś
dziewczyna - i broni się przed nami.
Piotr Skrzynecki na łóżku za zasłoną z koców, pod obrazem Matki
Boskiej zapaćkanym pośpiesznie jak te obrazki do przedstawień. Jedna(?)
też rozmamłana, śpiąca gdzieś w głębi mrocznego i zagraconego
apartamentu. Zegar na Wawelu bije, jak mnie wtedy ... To samo miejsce.
Piekło.
4/5.I.
Powrót do Warszawy. Mgła. Tu tak samo chaos. Żadnych szans
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zebrania myśli i zorganizowania czasu. Jestem naprawdę u kresu
wytrzymałości.
"Konformista" Bertolucciego. Dobry film ze złej noweli.
Dziś wieczorem, gdyśmy jechali do kina była burza śnieżna z
piorunami.
6.I.
Szalona wichura. Samochód w warsztacie. Bogu dzięki. Cały dzień w
domu. Pisanie noweli o Sienkiewiczu. Wczoraj idiotyczna i grubiańska
sztuka Janka Krasińskiego. Przyszła książka od Wł. Bartoszewskiego z
piękną, wzruszającą dedykacją "Dla tych, którzy go nie opuścili w
trudnych chwilach".
7.I.
Czytanie Prousta. Zacząłem tym razem byle gdzie, w środku. "Miłości
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Svanna", tam, gdzie już jest mowa o paczce pani Vordurin. Jestem olśniony
- wszystko jest naprawdę nazwane, opisane, opowiedziane, aż
niewiarygodne to, jak dobrze, jak dokładnie, jak precyzyjnie i jak ciekawie.
Ach nabyć umiejętności takiego opowiadania, przyczynić się do odbudowy
tej sztuki!
9.I.
Dziś wrócił Artur. Wielkie powitanie. Antoni Słonimski kłaniał mu się
w pas z daleka, zamiatając futrzaną czapką, jak Żyd lisicą. Bojówkarze
stawili się w komplecie wraz z Emilią Plater, tj. Basią Majeską.
Brandysowie. Zbyszek Herbert mruknął: jaki też sobie przygotował
aforyzm na przywitanie. Zabrałem go na piwo. Przywlókł się za nami
Mandalian, ot, tak popatrzeć co robimy. Artur powiedział, tocząc wokoło
wprawnym okiem: "Zawsze to lepsze niż pogrzeb, bo przynajmniej widać
kto przyszedł."Antoni miał pod pachą teczkę tekturową. Pokazał mi ją i
rzekł: "Mam dla niego proteścik do podpisania".
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- Podpisał? - spytałem potem.
- Podpisał - powiedział Antoni.
- No to idź odrazu, zarezerwuj sobie miejsce z powrotem - powiedziałem Arturowi.
Co było właściwie strasznie niegrzeczne.
Kazi nie było, jest w Krakowie. Jarków też nie było. Ireny z Matuchem
nie było. Jakieś tam intrygi.
Popołudniu ks. Sadzik. Dobra rozmowa. To mnie zawsze inspiruje.
Mówiłem o progu wytrzymałości. Potem Żebrowski. Pomysł z obłędem
żony D. - z lekarzem podobnym do Towiańskiego, który byłby agentem
emigracji.
14.I.
Życie towarzyskie - aj, aj. U Drewnowskich z Matuchami i Weintraub.
Ten ostatni - stara, pedantyczna dupa. Nie ma nic do powiedzenia poza
wytykaniem kolegom błędów w angielskim i w biografii Mickiewicza. Ks.
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Sadzik. Troszkę zapity. U Artura jak zwykle. U Antoniego Słonimskiego.
Antoni nie słyszy, pani Janka nie słucha, Stryjkowski nie rozumie, paniusie
milczą nabożnie - taka to i rozmowa.
*
Helena:
- Uciekać.
Henryk:
- Od czego? Przed czym?
Helena:
- Przed miłością.
Nie powie tego. Zamiast odpowiedzieć, opowie historię swoich
ucieczek od rodziny - od protektora-kochanka, z Galicji i td - wtajemniczy
go w swoje spiski.
Henryk:
- Dokąd? Nie ma schronienia ... Najpewniejsze jest tu, gdzie jesteś. Ukryć
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się w nim, nie dać nikomu poznać nienawiści, udać miłość, ukryć
nienawiść i nienawiść w miłości i w dobrym humorze. Zagrać komedię
upodobanie w twoim losie ...
Helena:
- To taktyka niewolnika.
Henryk:
- Świat jest niewolą.
20 stycznia.
Umarł Kazimierz Wyka.
28.I.
Karpiński, Król: Sylwetki polityczne XIX wieku, bardzo szczeniacka
książeczka z wyraźną pretensją do dzieła, podobnie jak książeczka
Kornhausera i Zagajewskiego. Sylwetki chude, biografie (nieraz ciekawsze
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od poglądów) - przedmowa na końcu książki, co znów jest trochę
śmieszne, zważywszy, że autorzy musieli wobec tego spisać np. biografie
Słowackiego i Krasińskiego co książeczce nadaje charakter szkolnej
lektury pomocniczej.
Dobór sylwetek trochę dziwaczny. Skoro są Słowacki, Krasiński i
Norwid, dlaczego nie ma Mickiewicza? Skoro przyjęto zasadę sylwetek, a
nie postaci, czy orientacji, czemu Hotel Lambert, a nie Adam Czartoryski,
a skoro już Hotel Lambert, to czemu ani słowa o Władysławie Zamojskim.
Inny brak to Lubecki; jeszcze inny to cisza o powstaniu styczniowym i
nieobecność któregokolwiek z jego przywódców.
Mniejsza jednak o braki. Może jeszcze bardziej dziwią niektóre postaci
uznane za polityczne, jak np. Słowacki czy Norwid. Karpiński to uzasadnia
na str 58 ("myśl przeniosła się w sferę marzeń"), ale to komunał. Polityka
była natchnieniem literatury romantycznej (*) a właściwie poezji) nie tylko
w Polsce; Chateubriand, V. Hugo, Byron, Heine, Kleist byli oni posłami
politycznymi. Inną pewnie rolę spełniała romantyczna poezja w krajach
politycznie samoistnych, inny zaś w podbitych jak Polska, czy Węgry. To
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już jednak inna sprawa. W każdym razie wszystko nieprawda, że polityka
przemieszcza się u nas w sferę "marzeń", czyli poezji. Poezja była, była tak
długo polityczna, jak długo trwało życie polityczne na emigracji i w kraju,
a gdy po 1864 roku życie to poczęło zamierać, zamarła też poezja
polityczna; a wyrazem ideologii "pozytywnych" stała się powieść. Prus był
niemniej politykiem niż Słowacki, a samodzielnym w myśleniu nie był ani
jeden, ani drugi. Idee polityczne nigdy nie będą szły w formach literackich,
ale w walce o władzę, i nie o "rząd dusz", lecz instytucji, organizacji etc.
Rywalizacja poetów też nie była zastępczą, quasi-polityczną - jak pisze
Karpiński w tym samym miejscu - lecz rozgrywała się na tle zaciekłej
walki stronnictwa, których - jak Karpiński wie - nie brakło.
Przesadza też Karpiński co do roli "Wielkich poetów romantycznych"
w "kształtowanie narodowej świadomości"Zasięg ich oddziaływania za
życia był bardzo niewielki - nawet na emigracji, gdzie mimo wszystko
bardziej czytano gazety i odezwy, niż tomiki poezji i dramaty. W
polemikach emigracyjnych rzadko kiedy pojawia się wzmianka o
Mickiewiczu nawet, a już wcale nie ma owego obrzucania się cytatami z
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wierszów, które naprawdę weszło w zwyczaj pod koniec XIX wieku, przy
okazji rocznic, wydawania ich dzieł zbiorowych - czyli w okresie
odrodzenia myśli niepodległościowej.
Komunały o Mickiewiczu i Słowackim. Mickiewicz ... "uważał siebie i
był uważany za polskiego Mojżesza ... "natomiast Słowacki "ujmował
misję proroka w sposób bardzo kameralny". Tak się mówi, tak się pisze, w
to się wierzy, ale to chyba nieprawda - "ja - wierszowe romantycznej
poezji; było figurą poetyckiego języka, swoistą kreacją ja-nadświadomego,
wchłaniającego całą rzeczywistość, i pojmującego ją w skrócie symbolu i
metafory. Nie trzeba tego utożsamiać z osobą, tak jak (nie) utożsamia się
ja-dantejskiego z Dantem, i nie pomawia się go o nowe objawienia, ani
tego "ja" opowiadającego "Jałową Ziemię" nie utożsamia się z Eliotem.
Ten dosłowny, polityczny sposób interpretowania polskiej poezji
romantycznej, rzuca osobliwe światło na polską politykę "romantyczną";
naród, który wydał tak szaloną poezję polityczną, musiał sam być szalony i
mieć szalonych polityków. Ależ nie: szaleństwa poezji są jej szaleństwami,
a wpływ jej na postępowanie, na politykę należy przypisać wadliwym,
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demagogicznym lub różnym jej interpretacjom. To nie poeci "winni" są
szaleństw w polityce, lecz ci, co słowami poetów posłużyli się jako
propagandą.Jeszcze pomysły: Norwid był bardziej "realistyczny"bo "w
imię realizmu zmuszał słowo, aby głosiło treści wykraczające poza
ówczesną realność"; to znaczy, że formułował myśli, które przez
współczesnych nie mogły jeszcze być pojęte, natomiast ich waga - pisze
Karpiński (bo) stale wzrasta" ... ich sens wydaje się coraz bardziej
uchwytny" ... Nie sądzę, aby Norwid rzeczywiście dalej patrzył i ściślej
(czy też "realniej" - jak pisze K.). Formułował swoje myśli niż to robili
Mickiewicz, Krasiński, Mochnacki, Dembowski, Lelewel; wydaje się
nadto, że to co było u Norwida wtedy niezrozumiałe, mętne, pozostało
takie nadal; nie sądzę, aby "ortodoksja katolicka w połączeniu z
uczuleniem na problematykę społeczną była u niego strażnikiem
wielopłaszczyznowości myśli politycznej," i ich cytowane zdanie ("Nad
Historią jest Kościół, pod Historią plemiona czyli rasy, a narody są tylko w
Historii") dawało sens; nie sądzę też aby istniała "głębsza potrzeba
miarkowania przez katolicką tradycję spekulacji indywidualnego rozumu,
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który - gdy go pozbawić owych naturalnych ograniczeń - popada w
samoubóstwienie lub samozaprzeczenie" - historia dowodzi rozum
zaprzeczał sobie poddając się właśnie ograniczeniom, które uważał za
naturalne i ubóstwiał tradycję. Dobrze natomiast Karpiński uchwycił
norwidowską dialektykę osoba-społeczeństwo-naród.
Wszystko to razem jakaś dziecinna wersja konserwatyzmu, czy jak
nazwać ideologię, która ostatecznie nie jest konserwatywna na dziś (Co by
to znaczyło? Obrazem konserwatyzmu w Polsce dzisiejszej jest aparat
policyjny) lecz konserwatywny na wczoraj. Prowadzi to do śmieszności.
Porównujący np. oceny Kaliszan z oceną zmartwychwstańców. O
kaliszanach: "Cóż to za osobliwe oszołomienie umysłu: brać na siebie rolę
opozycji w z góry oznaczonym przez przeciwnika zakresie i spalać się w
walkach o czystość czegoś tam, czystość w abstrakcyjnej postaci, która
nikomu na nic nie jest potrzebna, a której blask przyciąga osoby pełne
politycznego temperamentu, ale pozbawione świadomości realnych "celów
i politycznego rozsądku? (26). Kaliszanie nie walczyli o czystość " czegoś
tam, ale o przestrzeganie konstytucji, która została nadana Królestwu
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Polskiemu, która była jedyną rękojmią jego autentyczności, jego rozwoju, a
dla narodu stanowiła jedyną wówczas, w przedpowstaniowych latach
gwarancją odrębności. To na mocy Konstytucji mógł Lubecki zbudować
polski przemysł, którego siła uczyniła z "nadwiślańskiego kraju" pozycję
kluczową dla cesarstwa, to na mocy konstytucji powstała narodowa armia,
która mogła zagrozić imperium w 1830 roku, na mocy konstytucji tworzyły
się państwowe instytucje naukowe i wychowawcze, w których wzrastała
generacja działaczy, pisarzy, myślicieli, co stworzyli prawdziwie złoty
wiek polskiego piśmiennictwa. Kaliszanie prowadzili jedyną wówczas
otwartą walkę z samowładztwem, i prowadzili ją z największym ryzykiem,
a do powstania przyłączyli się bez wahania. Prawda, że później zagadali
sejm, ale to nie oni opóźniali działania wojenne, to nie oni wysyłali posłów
na poufne rozmowy do Petersburga. Oni natomiast zdetronizowali cara zaś zarzucać im jak Karpiński, że "nie potrafili nawet doprowadzić do tego
aby wybrano nowego króla" (str. 24), jest dziwacznym nonsensem. Kto
miał być tym królem? I po co? Żeby zrazić sobie wszystkie dynastie aktem
uzurpacji, a republikanów restauracją monarchii? Jeśli kto był w całym
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państwie konsekwentny, to właśnie Kaliszanie, jeśli kto był elastyczny to
właśnie oni. I to właśnie im król zarzuca, że "włączyli się w długi szereg
doktrynerów baczących wyłącznie na sukces sprawy, ale czyjej? "To już
brzmi brzydko.
Natomiast zmartwychwstańcy według Króla "stanowią dobry przykład
wielkości i niebezpieczeństwa nazwistyki. Wielkości im odmówić nie
można, nie wolno (podkreśl. Dedala) albowiem, rozsądkiem swym,
wytrwałością, i uporem uczyli moralnej odnowy Polaków moralnej
odporności duchowej i odpowiedzialności za losy społeczeństwa" (74).
Czyżby? A nie byli po prostu instrumentem polityki Watykanu, który
chciał za ich pomocą upiec dwie pieczenie naraz, tj. utworzyć dobre
stosunki z mocarstwem zaborczym, a jednocześnie Polaków nie tracić,
czyli za pośrednictwem zmartwychwstańców tak jak to Papież mówi w
Kordianie "Niech się Poloki modlą etc."? To co dalej Król pisze o
manowcach moralistyki w kraju pozbawionym wolności politycznej jest
słuszne ("moralista-oportunista to [...] marna postać"), jakże słuszne choć
trochę śmieszne: "Moralista osiąga wielkość tylko wtedy, kiedy zawsze
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niezawodnie potrafi dokonać słusznego wyboru". Śmieszne, bo takich
moralistów, ani takich ludzi wcale nie ma. Nie tylko wśród
zmartwychwstańców.
Ów dziewiczy konserwatyzm ... W ocenach autorów Wielopolski, nie
zasługuje na miano konserwatysty, ponieważ nie rozumiał "roli tradycji
społecznych automatyzmów". Doskonale je rozumiał, tylko że właśnie
przecenił ich rolę. W liście do Metternicha atakował przecież rząd
austriacki nie za prowokację lutową, nie za krwawe stłumienie powstania,
ale za poprzednie reformy administracyjne, które zburzyły tradycyjny
układ stosunków miejskich, dający panom ojcowską władzę nad
poddanymi, a poddając owe rodzime stosunki kontroli prawa rozbudziły
chłopskie dążenia. To się nazywa konserwatylem - krytyka współczesnego
stanu rzeczy z punktu widzenia poprzedniego. W tym stanie Wielopolski
jest klasycznym przykładem konserwatysty - tego istotnie z cytowanej
fraszki Norwida ... Nb. postawa Wielopolskiego szczególnie razi
powierzchownością; co prawda są gorsze - artykuł o Klaczce dobry na
nekrolog i nie sądzę, żeby go przyjęto jako rozprawę seminaryjną. Myśl:
2412

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Klaczko dlatego był wybitnym europejskim publicystą, że był wielkim
polskim publicystą". No, rzeczywiście.
9.2.75.
Dziś, w niedzielę, 9 lutego 1975 roku [...] mojego życia 47,
rozpoczynam w imię Boże, nowe życie, całkowicie poświęcone jednemu
tylko celowi, którym jest wypełnienie zamiarów Boga względem mnie,
widoczne w ukształtowaniu mojej natury tak fizycznej jak duchowej, a w
szczególności w budowie umysłu mojego, oraz w układzie
dotychczasowych losów moich, wypełnione być muszą, gdyż od tego
zależy wieczny porządek wszechświata i moje w nim ukojenie. Wszystko
jest teraz w moich rękach, albowiem skarb życia, doświadczeń i darów
natury oddanej mi został na to, bym nim rozporządził. Jeśli go zmarnuję,
świat będzie gorszy o ten jeden niespełniony żywot i dość mi będzie tej
świadomości na wieki, abym zaznał owych mąk piekielnych, które dawniej
wyobrażano sobie pod postacią ognia i suszy.
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A zatem do dzieła, pomagaj Bóg, co się zaś tyczy sposobu, jest on
prosty nad wyraz: nie tracić czasu. To wszystko. Z najgłupszej nawet i
najbardziej przygodnej czynności umysłowej wynika nieskończony
pożytek. Ograniczyć więc wszystko, co nie ma związku z życiem umysłu,
wszystko co nie sprzyja jego aktywności i wolności, to zaś jestem i będę
zmuszony robić, obracać na korzyść przez robotę możliwie porządną.
Ważne też uporządkowanie tego wszystkiego co dotąd zrobiłem, a co
pozostaje w stanie rozproszenia. Nikt tego za mnie nie zrobi.
Do dzieła! Jest czym rozporządzać: już sporo zrobiłem, i czasu mam
sporo, i sił. Tylko woli brak, a tę wyćwiczę, bo to jest przecież fizyczna, a
nie duchowa zdolność! Wymusztruję ją jak umiem, jak oddech, jak system
trawienny.
25 lutego 1975.
Po zjeździe ZLP w Poznaniu. Nasza grupa poniosła porażkę, której
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przyczyną był po pierwsze "list Piętnastki", po drugie działalność nasza
przed zebraniem warszawskim, po trzecie nasze zachowanie na samym
zjeździe. Partia dostała wyraźną instrukcję, aby sygnatariuszy listu
odizolować od środowiska i nie dopuścić do władz. Było to, najbardziej
widoczne w ataku na moją kandydaturę. Załuski nawet powiedział, że jako
przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej zaprezentowałem najbardziej
otwartą koncepcję związku, a mimo to do ostatka próbowali mnie usunąć z
listy "rekomendowanej" przez Komisję Matkę. Jedynym powodem tego był
list. Nasze "listy" kolportowane przed zebraniem nadały naszej działalności
charakter do tyla zorganizowany, a efekt jej był tak wyraźny, że partia
chcąc przed władzami usprawiedliwić swoją klęskę stworzyła koncepcję
"partii opozycyjnej" i postanowiła rozprawić się z nią wypróbowanymi
sposobami. Dlatego też zobowiązała swoich członków (a prawdopodobnie
też całą swoją klientelę z Paxu, ZSL i innych) do dyscypliny i ogłosiła
swoją własną tajną listę. Obawiam się, że ta koncepcja "partii" i walki z
nią, ma zasięg nie tylko doraźny, ale że teraz, po wygranym zjeździe,
przystąpi do generalnej z nami rozprawy. Świadczyło o tym ich
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zachowanie; unikanie mianowicie wszelkich z nami kontaktów. Pijany
Czeszko powiedział mi to wprost: "nie rozrabiać kurwa ... nie rozrabiać, bo
tam już lejce w rękach, i konie ino ganaszują, żeby pójść po was ...".
Uzyskali tym razem dość łatwo posłuch wśród delegatów, albowiem nie
zrobiliśmy nic, aby zdobyć ich sympatię. Kuluarowe spiski wywołują i
niechęć i drwiny, a na dodatek były one prowadzone hałaśliwie, bezczelnie
z odcieniem - jak powiedział Bocheński-knajactwa, który ludzi tego
samego pokroju pcha w tę samą stronę, a subtelniejszych zraża. Ta grupa,
jeśli ma cokolwiek znaczyć, musi stać się intelektualnie atrakcyjna a
moralnie czysta; musi być inna od grupy naprawdę związkiem rządzącej.
Wniosek dla mnie: odsunąć się od grupy, która mnie wciąga w
polityczną zgubę bez chwały i zasługi.
W Poznaniu spotkanie z Barańczakiem i Krynickim.
*
Natychmiast po powrocie przyszedł mi do głowy pomysł napisania
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książki o literaturze polskiej; o literaturze, tzn. nie jej historię, ale jej los! O
literaturze polskiej, nie jako części literatury światowej, ale właśnie o jej
osobliwości. A właściwie o pisarzach polskich. Właśnie o ich losach, o
sytuacjach w jakich byli, o wyborach jakich musieli dokonywać w takich
sytuacjach jak upadek państwa polskiego, albo powstania. Zacząć np. od
opowieści o dalszych losach pisarzy z kręgu St. Augusta; co się z nimi
stało po abdykacji króla. Co się stało z Krasińskim, Trembeckim. Jakie
było ich zachowanie podczas Sejmu Czteroletniego.
*
Konfrontacje filmowe; Meksykański film "Pożegnanie". Bardzo
śmieszne paskudztwo i okrucieństwo. Zupełnie jakbym na film Wajdy
patrzył. Nawet przypomina "Wesele". Też coś ma się stać, ale nic się nie
dzieje, biały koń lata po polu, gardła sobie podrzynają etc.
26.2.
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Z Prousta:
"całowałem agatową kulkę, która była lepszą częścią serca mojej
ukochanej, częścią, która nie była płocha ... "
Miłość = "nowy porządek".
"Zdawało mi się, że wałkując tak wszystko, co miało związek z
Gilbertą, wycisnę w końcu coś szczególnego."
Kwiaty, które spadły na drzewa "niby skrzydła i migotliwe kolonie
cennych pasożytów".
"Piękna pogoda uśmiechała się w szczelinach firanek, niby w kącikach
zamkniętych ust ... " (*) Chodzi chyba o "pessiennes", czyli okiennice.)
Opis Lasku Bulońskiego jesienią:
" ... tu i ówdzie, podwójny rząd rudawych kasztanów robił wrażenie jak
gdyby na ledwo rozpoczętym obrazie dekorator wymalował tylko te
kasztany, zanim jeszcze pociągnął farbą inne partie ... "
"tu światło pogrubiało liście kasztanu jak cegły i, niby w żółtej budowli
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pewniej w niebieskie wzory spajało je grubo z "niebem."
" ... nonsens, jakim jest szukać w realnym świecie obrazków pamięci i
zawsze będzie im brakowało czaru, którego użycza im sama pamięć, i to,
że ich nie poznajemy przez zmysły. "
"wspomnienie pierwszego obrazu jest jedynie żalem za pewną chwilą".
O panu de Norpois - coś, co ma związek z "nami" - i to w związku z
ostatnim zjazdem:
"Nabył w dyplomacji wstrętu, lęku i wzgardy do swych mniej lub
więcej rewolucyjnych metod, a co najmniej niepoprawnych metod, jakimi
są metody opozycji".
A także:
"Z wyjątkiem pewnych prostaków z ludu i z "towarzystwa", dla których
różnice gatunku są martwą literaturą, zbliża ludzi nie jedność przekonań,
ale powinowactwo ducha".
Oczywiście, to np. zbliża Załuskiego ze Szczypiorskim. Ale dlaczego
tak bliscy sobie są także płk. Załuski i Paweł Hertz? Łączy ich pewna
antypatia, a nawet nienawiść, np. do Antoniego Słonimskiego i jego koterii,
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która dzieli ludzi na "porządnych" i "świnie" w zależności od
posłuszeństwa, jakie okazują jego dyspozycjom i opiniom. Ach. Załuski po
prostu wie, że jest "świnią" w nomenklaturze Słonimskiego, zaś, Paweł
Hertz znajduje przyjemność w zbliżeniu do "świń", i w wygłaszaniu
"świńskich", np. antysemickich poglądów, wiedząc że, gdyby je zwalczał,
jak sam Antoni Słonimski, i tak nie zasłużyłby sobie na miano
"porządnego", skoro robiłby to na własną rękę; Tak więc siła odpychania
ma równe, jeśli nie większe znaczenie niż siła przyciągania w tej grze sił, z
której wyłaniają się konstelacje charakterów.
*
Jakież to trafne: "wszelkie "mimo" jest zawsze zapoznanym
"ponieważ" ... "
*
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Rozmowa z Arturem o zjeździe. Domyśla się jakichś machinacji
Szczypiorskiego, które doprowadziły do wywatowaniem zarządu
Ostromęckim, Rymkiewiczem Aleksandrem, Hertzem. Do czego tu był
Szczypiorski potrzebny? Z którym z nich, Załuski mógł sam rozmawiać.
Odkrył, że rozprawa z nami jest pośrednią rozprawą Załuskiego z
hunwejbinami, czyli Drozdowskim, Gaworskim et Cs. Załuski mówił
otwarcie, że jeśli my wygramy, padnie on i padnie Tejchma. Że pozatem
wszystko to posłużyło mu do pozbycia się Żukrowskiego i Gisgesa. Pozbył
się ich i tak. Oczywiście, przy okazji chciał też "załatwić Auderską
proponując wymienić ją za mnie. Za mnie czy za Żukrowskiego? To
niecałkiem jasne. Pewne jest jedno: Szczypiorski nie może występować w
imieniu "grupy". Pewne jest drugie: "grupa" nie może sobie uzurpować
praw reprezentowania "opozycji", która może być znacznie szersza.
Następnie: opozycja jeśli ma co znaczyć, musi wnieść do życia coś więcej
niż ruch proceduralny i trzeba - przynajmniej jeśli o mnie chodzi - starać
się o wszechobecność, trzeba zabierać głos we wszystkich istotnych
sprawach, posyłać artykuły, polemiki, recenzje etc. Chwalić na prawo i
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lewo. Wyciągać wszystko co dobre, wszystko co bodaj na pozór ciekawe,
kreować książki, pisarzy, wmawiać wszystkim dokoła myśli, których wcale
nie mają etc. etc. etc.
Najpewniejsze jest jedno - to jedno: że nie ma mnie we współczesnej
literaturze, a nie tylko w Zarządzie Głównym ... I ta pierwsza nieobecność
jest dla mnie daleko ważniejsza.
27.2.
Pomysł do Dedala: o końcu wojny.
Cytaty.
B. Franklin: "Nigdy nie było dobrej wojny, ani złego pokoju." (List do
Jasieki Quincy w 1773)
Otóż w odczuciu obecnym ta wojna była dobra, a ten pokój jest zły!
Wojna była dobra, bo manichejska, pokój zły, bo pomieszał wartości.
Churchill: "To nie jest wojna wodzów plemiennych, ani książąt, ani
dynastii, ani ambicji narodowych, to wojna ludów i spraw.) Przem. z
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14.VII.1941).
Roosevelt:
"Chcemy, aby przyszły świat oparty został na czterech zasadach
wolności:
Pierwszą jest wolność słowa i wypowiedzi na całym świecie.
Drugą jest dla każdego na całym świecie wolność oddawania czci Bogu
wedle swego upodobania.
Trzecią jest wolność życia na miarę potrzeb, co nakazuje zawrzeć w
skali światowej ugody gospodarcze zapewniające narodom życie w
zdrowiu i pokoju na całym świecie.
Czwartą jest wolność życia bez lęku, co nakazuje redukcję broni w
skali światowej i tak zupełną, aby żaden naród na świecie nie był w stanie
dokonać agresji fizycznej przeciw swemu sąsiadowi".
*
Leszek Moczulski: "Dylematy", 1971.
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"Gąszcz niespokojnych pojęć. Europa w sensie geograficznym - duża
Europa. Zachód w sensie politycznym - pół Europy i pół Ameryki.
Wreszcie to co dzisiaj popularnie uważa się i za Europę i za Zachód - mała
Europa."
*
"Obie wielkie wojny światowe stanowią w istocie jedność. W 1918
wyczerpanie stron walczących nie przyniosło całkowitego rozwiązania i
dlaczego 20 lat później wojna została wznowiona. "
Nowy układ po "podwójnej" wojnie światowej ... "jego cechą
szczególną stało się tylko to, że nie był to układ europejski oddziałowujący
na cały świat, lecz układ światowy, określający sprawy Europy".
Trzydzieści lat temu zakończyła się II wojna światowa, lub jeśli kto
woli podwójna wojna światowa, trwająca od 1914 roku, z dwudziestoletnią
przerwą.
Zresztą może zacząć od tego właśnie czy to była jedna, albo czy dwie
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wojny.
Że strony te same - z wyjątkiem Włoch, które przeszły na stronę swych
przeciwników z 1917 roku? Nie to jest istotne. Istotne są procesy społeczne
i ideologiczne towarzyszące walkom, a te były zasadniczo odmienne w obu
wojnach, czy też w obu fazach. Wojnie pierwszej towarzyszył postępujący
proces dezintegracji walczących wojsk; wojnie drugiej ich konsolidacja.
Albowiem w miarę rozszerzania się hitlerowskiego imperium wyłaniała się
perspektywa uznająca podbite ludy Europy. O ile w pierwszej fazie wojny
armia francuska zachowywała się, tak jakby była jeszcze zwyczajną wojną
pierwszą, aż tak do walki zniechęcona, jak była w okopach we Flandrii, (a
nie inaczej zachowywali się nieliczni kombatanci angielscy), o ile w tej
fazie wojny, wszyscy politycy zachodni szukali kompromisu, o tyle w fazie
drugiej, w całym kierownictwie koalicji, w jej armiach w jej wszystkich
organach zaczyna zwyciężać duch antyhitlerowskiej krucjaty. Czynnikiem
decydującym stało się postępowanie Niemców na okupowanych ziemiach
oraz szybko tworzący się w całej Europie i na zajętych ziemiach Białorusi i
Ukrainy, ruch oporu.
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Powstał świat manichejski ...
Arnold J. Toynbee: Wojna i cywilizacja przekł. T.J. Dehnel.
"Historia wojen zachodnich w tzw. epoce nowożytnej rozpada się na
dwie grupy oddzielone okresem spokoju, a ponadto różniące się
odmiennym celem - przynajmniej pretekstem - działań nieprzyjacielskich.
Pierwszy etap obejmuje wojny religijne rozpoczęte w XVI, a zakończone w
XVII stuleciu. Drugi etap, to wojny narodowe, które zaczęły się w XVIII
wieku i są plagą XX stulecia. Zażarte wojny religijne i zażarte narodowe
oddziela interludium wojen umiarkowanych prowadzonych jako "sport
królów". ... Zaczęła się ona po zakończeniu wojny trzydziestoletniej w
1648 roku; a w Anglii dopiero po restauracji monarchii w 1660 roku. Okres
wytchnienia trwał do francuskiej wojny rewolucyjnej 1792, czy też do
amerykańskiej wojny rewolucyjnej 1775-1783. "Dokładniejsze obliczenia dodaje T. - mogą ograniczyć ów "złoty wiek" osiemnastowiecznego
umiarkowania do lat 1732-1755 - jeżeli za ostatni akt prześladowań
religijnych w Europie zachodniej uznamy wygnanie mniejszości
protestanckiej z Salsburga (1731-32), a za pierwszy akt prześladowań
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narodowościowych w Ameryce Płn. wygnanie ludności francuskiej z
Alzacji w roku 1755 ... Mamy więc intrygę trójaktową sztuki gdzie
interludium nieskończonych wojen przedziela dwa etapy wojen zażartych."
Zasada tolerancji nie przetrwała długo, bo zrodziły ją rozczarowanie,
obawa i cynizm, a nie wiara, nadzieja i miłość ". I "Jeżeli dom, z którego
odszedł duch nieczysty, pozostanie próżny, zamieciony i przystrojony, jego
wygnany chwilowo posiadacz wcześniej lub później wróci z orszakiem
jeszcze bardziej plugawych duchów ... "
Czytając Toynbee'ego:
Dziś już widać jasno jaki będzie ów następny upiór, który wejdzie w
nasz czysty, zamieciony, ale pusty dom: głód. Nie ma sprzeczności
interesów, ani między robotnikiem rosyjskim i amerykańskim, ani między
rosyjskim biurokratą a amerykańskim kapitalistą; kraje, które przekroczyły
barierę przemysłowego rozwoju są związane wspólnotą dążeń i wzajem od
siebie uzależnione. Trzyma je przy tym w ryzach równowaga zbrojna.
Sprzeczność istnieje między krajami rozwiniętymi i nierozwiniętymi,
sytymi i głodnymi, a jest to sprzeczność o tyle groźna, że te pierwsze
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zależą od drugich, które mają liczebną przewagę, determinację i źródła
surowców, od których zależy gospodarka i uzbrojenie pierwszych.
*
Joseph Bungan: Droga Pielgrzyma. Rodzina Nawasme'ów.
*
Czy wojna z natury swej jest złem nieodwracalnym?
Cnoty wojskowe. "Są pielęgnowane i podziwiane w środowisku, gdzie
umysł ludzki nie kreśli wyraźnej granicy między siłami społecznymi a
niezależnymi od człowieka stanami przyrody, ponadto zaś przyjmuje się za
pewnik, że te ostatnie nie podlegają jego kontroli i władzy".
Oczywiście, najazd niespodziewany był utożsamiany z klęską
żywiołową. U nas odpowiednikiem takiego przesądu jest fatalizm
geopolityczny, i na jego podłożu wyrasta ów podziw dla cnót wojskowych
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wielbionych w coraz to nowych wojnach.
*
Toynbee: "Wolno nam marzyć o złotym wieku, w którym fizyczna
wojna zniknie z naszego życia i zblaknie w naszej pamięci tak, że sam
wyraz "wojna" straci znaczenie, jak utracił je pokrewny wyraz "ofiara"."
3.3.
Gubię główny wątek tej historii o Sienkiewiczu i Modrzejewskiej; tj.
miłość. Jak to opowiedzieć? Jak on ją właściwie kocha?
*
Co do owego "pokoju", o którym chcę pisać:
1. jeden z najtrwalszych pokojów w historii Europy; połączony jednakże z
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prawdziwą obsesją wojny. Była kiedy tak długa epoka pokoju, w której tak
wiele mówiono by o wojnie?
2. Dziedzictwo ideologiczne wojny było jak się zdaje jedyną wartością
ideową tego pokoju, a wysiłki utrzymania manichejskiej wizji świata,
jedyną trwałą pracą moralną. Bunt młodzieży lat sześćdziesiątych, okazał
się bardzo nietrwały. Już po nim dzisiaj prawie śladu nie pozostało.
3. Jedyna myśl nowa: o głodzie.
4.III.
Ile pracy, ile wysiłku, ile czasu pochłaniają mi najzwyklejsze stosunki z
ludźmi. Nie myślę, tylko powtarzam sobie rozmowy, jakie miałem z
ludźmi, lub układam sobie te, które mnie czekają. Trenuję miny,
gestykulację, próbuję przypomnieć sobie jak wyglądałem rozmawiając, lub
wyobrazić sobie jak będę wyglądał w czasie czekającego mnie spotkania.
Cóż to za strata energii i zupełnie nie wiem jak się od tego uwolnić. Jest to
praca zupełnie bezwiedna. Jedynym sposobem byłoby chyba tak nieustanne
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zajęcie umysłu, aby mu nie pozostawić ani chwili wolnej na te jałowe
obroty.
*
Znów nie potrafiłem uniknąć bredni: wizja sądu, i J. ... zeznającej
przeciw mnie.
Swoją drogą - rzecz warta zapisania: uczucia człowieka, który słucha
obwiniających go zeznań składanych przez osobę, której lojalności i
wierności dotąd był pewien jak samego siebie. Słucha jak przekręca fakty nie kłamie, tylko wszystkiemu nadaje jakby inny, negatywny walor. A on,
pomimo wszystko próbuje zachować ten dawny walor - i zdarzeń, o
których ona mówi, i jej samej.
Potem wspominałem moje przemówienie o zmarłych - ton, który
przyjąłem wtedy - dobry, sprawiedliwy ton. Ten ton powinienem przyjąć
we wszystkich sprawach.
Pozatem jakieś myśli zupełnie bezładne. Takie wspomnienie jakichś
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podejrzeń, którym dałem wyraz (sprawa Gerhardta, związek jej z
Bardachem) - to złe wspomnienie. Tego tonu podejżliwego nie
powinienem nigdy przyjmować. Dla każdej rzeczy przyjąć optymalną
wersję. Każdej rzeczy nadawać ów pozytywny walor.
Można by to opowiedzieć na przykładzie procesu o wypadki 1846 r.
Ktoś zarzucał bohaterowi, że straszył, terroryzował ... I okazuje się, że ta
osoba już wtedy widocznie współdziałała z policją.
6.III.
Czytając dalej Prousta (co uważam za obowiązek i przeznaczenie):
" (inteligencja) - może w ogóle istnieje tylko jedna, której wszyscy są
współlokatorami; inteligencja, na którą każdy z głębi swego osobistego
ciała kieruje spojrzenie, jak w teatrze, gdzie o ile ktoś ma własne miejsce,
wzamian za to jest tylko jedna scena".
" ... dar zaiste boski, jedyny, którego nie możemy otrzymać od samych
siebie, wobec którego gasną wszystkie logiczne twory naszej inteligencji, i
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którego możemy żądać jedynie od rzeczywistości: czas indywidualny". (2,
175)
Ha, ha!
Rozstrzygające postanowienia robimy zwykle pod wpływem nastroju,
któremu nie jest przeznaczone trwać".
*
Powrót na Warszawską.
Wyszliśmy późnym popołudniem - mój brat i ja - trochę zbyt późno,
zważywszy okoliczności i krótki dzień. ...
Droga. Jakże inna ... Ta sama droga, tyle razy przemierzona ...
Dom.
Kobyleccy na górze. Odmiana pana Kobyleckiego. Jakieś nowe
ambicje?
Pokoje. Ślady cudzej obecności. Wspomnienia tych pokoi.
Wyglądam przez okno. Kościół. Wisia, Zosia. ...
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Nic, wyszedłem sam. Postanawiam odzyskać mieszkanie, aby
przywrócić zdrowie matce, i przygotować miejsce dla powrotu ojca i
Pauliny.
6.III.
Widziałem dziś "Tysiąc i jedną noc" Pasoliniego, potem "Iwonę"
Gombrowicza.
Wczoraj rozmawiałem z Hübnerem o nowym scenariuszu; nowa
szansa. Byłem na mszy pogrzebowej za Januarego Grzędzińskiego w
katedrze św. Jana. Maciejówka leżała na trumnie, tak jak na trumnie
Marszałka, i pęk czerwonych goździków, jak na trumnie Andrzeja Struga
zapewne, po którym wdowa, sławna Nelly, okryta welonem, o szczudle
robiła mnóstwo ruchu wokół katafalku. I to ona pewnie, przez kokieterię,
nie podała wieku brata, a na tabliczce przybitej do trumny kazała pewnie
wypisać, że miał 75 lat czyli że musiałby mieć 14-15 lat, kiedy służył w I
Brygadzie.
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*
Jak to dawno już przestałem się przyglądać przedmiotom i zastanawiać
się, jak one właściwie wyglądają! Pomyślałem sobie o tym dzisiaj i
spróbowałem się przyjrzeć pierwszemu lepszemu przedmiotowi tak,
jakbym go odkrył. Zobaczyłem porcelanową cukierniczkę i zadziwiłem się
rojem światła, który ją obsiadł, jak jakie muszki. Ładne to było.
*
Do Sienkiewicza: jadąc samotnie przez prerie, powinien knuć jakąś
intrygę z Heleną przeciw Chłapowskiemu.
Ale jaką, mianowicie, intrygę? Tę jedyną tylko: że napisze dramat w
którym Helena odniesie sukces większy jeszcze niż w Adriannie
Lecouvreur, a będzie to dramat miłości, taki jaki on powinien przeżyć,
gdyby go Helena rzeczywiście brała na serio.
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To przede wszystkim, Henryk powinien rozstrzygnąć, a po drugie, do
czego właściwie służy ten wyjazd i jaka jest w tym wszystkim jego rola.
Ale na to trzeba spojrzeć od jej strony.
*
Pożądanie. Jego spełnienie jest w moim ciele; jego podnieta jest w ciele
kobiety.
Pożądam każdej kobiety. Ale wszystkie one razem na świecie nie są
zdolne zaspokoić żądzy, która jest we mnie i która syci się sobą.
Żądza jest głodna drugiego ciała, ale nasycić może tylko sama siebie.
Akt miłosny jest skończony i ograniczony ciałem kobiety, siłą fizyczną.
Żądza jest nieskończona i nieograniczona. Tajemnica żądzy jest ta sama co
tęsknoty do Boga. Tajemnica miłości ta sama w ciele i w duchu: wieczne
nienasycenie. Wszystko jedno jaki przedmiot podsuwa się jednej i drugiej.
Miłość i bałwochwalstwo to jedno. Zastępuje się wszystko, którego się
pragnie, czymkolwiek, co jest osiągalne.
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Oh remplace le tout qu'as desire par le-n'importe-quoi visible et
touchable.
Ale kto nie pragnie czegokolwiek, nie pragnie nic.
7.III.
Czytając dalej Prousta:
" ... uczucia nasze są zawsze niezależne od istot; kiedy kochamy,
czujemy, że ta miłość nie nosi ich imienia, że będzie się mogła odrodzić, że
byłaby mogła zrodzić się nie dla tej, ale dla innej; i jeżeli w czasie, gdy nie
kochamy, godzimy się filozoficznie z tym co jest sprzecznego w miłości, o
której rozprawiamy swobodnie, nie czujemy wówczas zatem nie znamy jej,
ile że znajomość tych spraw jest przerywana i nie trwa poza istotną
obecność uczucia".
"Czas, którym rozporządzamy każdego dnia, jest elastyczny;
namiętności, które odczuwamy, rozprzestrzeniają ów czas; te, które
budzimy, kurczą go, a przyzwyczajenie wypełnia go".
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"Kiedy mówimy, wyobrażamy sobie zawsze, że to nasze uszy słuchają,
że to nasz duch słucha".
"Mówimy tylko dla siebie samych".
7/8.III.
Dziś przedpołudniem pisałem "Syna" - nie wiem czy ten tytuł zostanie wiem, że muszę to napisać.
Potem czytanie. "W cieniu zakwitających dziewcząt". Cudowne jest to
przenikanie pospolitości i wysublimowania.
W autobusie dalsze myśli. O miłości i pożądaniu. Pożądanie jest
zdolnością przeczuwania owego Le tout; miłość jest wyborem symbolu.
Bóg i religia = kobieta i "ta" osoba = sztuka (arcydzieło sztuki) i jej
reprodukcja. W tym funkcjonowaniu zjawił mi się nagle nieoczekiwany
wątek Tej".
8/III.
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Zupełnie pusty dzień. Korowody z bojlerem, niech go piekło pochłonie
razem z całym moim gospodarstwem. Czas wycieka, jak krew z otwartej
żyły. Wszystko się kończy. Głupie popołudnie u Antoniego Słonimskiego.
Po raz setny te same historie. Absurdalny film radziecki na zakończenie
"Konfrontacji". Noc. I pustka w głowie, pustka w duszy, pustka volunto.
Jest sam, niepotrzebny, niepożyteczny, niedorzeczny. Już dłużej tak nie
mogę.
12.III.
Otchłanie głupstwa. Nikt nie zdoła ukraść mi tyle czasu ile go kradnę
sam sobie. I to jest główna sprawa, może nawet sposób pogodzenia się ze
światem.
Ostatecznie, nie ma innej drogi dla wybaczenia światu, jak wziąć
wszystkie winy na siebie.
Czytając Prousta:
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"na każdym zakręcie, z głębi każdego sklepu, strzały Piękności. ... Czy
piękność jest w tym świecie czym innym niż dopełnieniem, jakie nasza
podniecona żalem wyobraźnia przydaje fragmentarycznym kształtom
niegodnej osoby. ... Jest ciągiem hipotez, które zwiąże brzydota zamykając
drogę już się otwierającą w nieznane".
14.III.
Dziś wieczorem spotkałem na spacerze "Wicherka"-Nowickiego, który,
nie znając mnie, przyczepił się do mnie pod byle pretekstem (nasze psy się
zwąchały) i dawszy mi do zrozumienia kim jest (powiedział mi po prostu
prognozę pogody) opowiedział o tym jak go wywalono z telewizji. Ze
szczegółami! Z nazwiskami! Nawet o tym, jak egzekutywa partii
obradowała! Nawet treść rozmowy z prezesem Szczepańskim! Zdarzenie
jakby z Dostojewskiego - wyobraźmy sobie je na Newskim Prospekcie ...
Może nawet do opowiedzenia: strącone bóstwo, które skarży się,
zwykłym ludziom na niesprawiedliwość tych tam, na górze.
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14.III.73.(1975?)
Niespodziewane znalezisko:
The Polish Colony of California 1876-1914. A Thesis presented to the
Facurty of the Dept. of History the University of Southern California ...
by Milton L. Kosbery, 1952.
Mormoni byli w S. Bernardino pośród pierwszych przybyszów.
Gold Rush Era - przybysz z Europy.
Wspaniale to wygląda - a w środku nic - streszczenia pamiętników
"Modjeskiej". Potwierdza tylko bałagan na farmie: Krowy były
niewydojone, kury znosiły jajka gdzie im się podobało i pies je wyjadał.
Wszyscy wokoło litowali się pewnie i próbowali im pewnie pomóc.
Chłapowski stracił około 40.000 $ Ziemię (47 akrów) odsprzedał za 3.795
$ Sypniewskim.
22.III.
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Wczoraj miłe kolegium w Twórczości z sympatycznym, ciepłym,
nadzwyczaj aktywnym Jarosławem. Dał mi do przeczytania listy Wyki. Po
południu obrzydliwe walne zebranie oddziału. Marée bez przywódców, bez
celu, nieużyteczne "marée" odtajałe, niewychowane - co za żałosny widok!
Anka K. - hm. W domu czytanie listów Wyki - objawienie jakiejś innej,
nieznanej postaci, nieprawdziwej, a przecież prawdziwej. Jak literatura.
List z kwietnia 1963 roku: "Dla takich ludzi jak ja nie ma tu miejsca. trzeba
mi zstąpić w całkowite milczenie". W rok później pisał o "Bołdynie"
Putramenta, jako najwybitniejszej książce sezonu.
*
Dziś nagłe wspomnienie cyrku Camilli II i mocne postanowienie: ależ
o tym muszę napisać, to właśnie jest temat! To właśnie jest zdarzenie.
25.III.
2442
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A właściwie to całe pisanie w notesach nie ma sensu. To jest dobre
wtedy tylko, kiedy moje życie umysłowe ma jakąś ciągłość opartą na
lekturach, natomiast bez nich takiej ciągłości nie ma, a notesy jej nie
stworzą.
*
Król Faisal zabity. Czy nowe Sarajewo?
26.III.
Czytając Bobrzyńskiego: nie skojarzyłem sobie nigdy wpływu
reformacji i kontrreformacji na utworzenie monarchii absolutnej. Pewnie i
ostatecznie przecież opcję religijną podporządkowano władcom, którzy
zdobywając w ten sposób "rząd dusz" rozszerzali go na inne dziedziny.
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27.III.
Bobrzyński: czytam i mam uszy czerwone z emocji, bo nie historia to
jest, ale Kazanie, które za temat ma nie owe "dzieje" w całej ich
rozciągłości, ale kres, jaki znalazły w rozbiorach. Wielka opowieść,
zaczynająca się, jak każda historia, od hipotez dotyczących prehistorii, a
porządnie potem krocząca od panowania do panowania, od wojny do
wojny, od usiłowań reformatorskich do upadków, zmierza do jednego
zdania, które ją kończy, kulminuje i poddaje pod rozwagę narodowi
podzielonemu, zniewolonemu i ostatecznie upokorzonemu. To zdanie
brzmi: "Sejm na posiedzeniu z dnia 13 września 1773 roku uchwałę
delegacji w milczeniu wysłuchał". Owa delegacja zawiązana pod
prezydenturą Adama Ponińskiego zatwierdziła rozbiory Polski i nowy
ustrój Polski podyktowany przez ościenne mocarstwo. Dlaczego? Otóż
odpowiedzią na to pytanie jest cała książka Bobrzyńskiego.
Każdy historyk współczesny szukający na to pytanie odpowiedzi, nie
znajdzie innej, jak tę, że innej być nie mogło. Nie mógł nie upaść - powie 2444
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twór tak heterogeniczny, którego siła zależała nie od ośrodka
przyciągającego różnorakie elementy narodowe i skupiającego rozległe
terytorium, ale od owych elementów, które aż do końca pozostały obce, i
od owych terytoriów, które nigdy nie zostały scalone. Czym byłaby Polska
bez unii z Wielkim Księstwem Litewskim, tj. bez Litwy, Żmudzi i Rusi?
Drugorzędnym państwem, które nie w XVIII wieku, ale już w XV czy XVI
nie miałoby innego wyboru, jak wejść w skład silniejszego organizmu, czy
to w skład monarchii habsburskiej śladem Węgrów i Czechów, czy to dać
się skolonizować Brandenburskim Niemcom, albo Krzyżackim, albo
wreszcie poddać się Turcji, lub Moskwie, jak hospodarstwa wołoskie.
Uszczuplona o zniszczone księstwa śląskie i pomorskie, a więc
rozciągnięta między dorzeczem Warty a Bugiem, ledwo, ledwo uczepiona
Bałtyku, a i stamtąd jeszcze odpychana przez Gdańsk, mniejsza więc od
Polski dzisiejszej bezkształtna, prowokując na dodatek niemiecką ludność
w głównych swoich miastach nawet w stolicy, Polska jaką pozostawili
Piastowie, skazana była na rychłą śmierć polityczną, i tyle miałaby za sobą
historii, ile jej mają Chorwaci. Unia z Litwą była małżeństwem
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zawieranym przez myszkę ze słoniem; słoń miał siłę i rozmiar, myszka
inteligencję i stosunki w świecie. Myszka ujeździła słonia na 200 lat, na
dłużej nie starczyło jej energii, a potem zjawili się rywale do podziału zbyt
wielkiego łupu, który mu bez walki oddali w ręce skłóceni między sobą
synowie Giedymina. Jakże to miało się utrzymać? Nie mogło tam być
mowy o federacji, bo potencjały polityczne i gospodarcze były nierówne.
Korona nie była zdolna do narzucenia tym obszarom centralistycznego
terroru, bo była na to zbyt słaba i nie miała odpowiedniego po temu ustroju
wewnętrznego. Modelem politycznym Rzplitej było imperium rzymskie,
mianowicie stosunki owej mniejszości italskiej [...] z obszarami Afryki,
Azji, Turcji, Grecji, Galii, a więc kolonizacja prawno-gospodarcza z
zachowaniem specyfiki miejscowej. Lecz był to jednakże wzór archaiczny
przez to chociaż, że Rzym nie miał politycznych konkurentów; póki ich
Korona nie miała, też zdołała utrzymać swą powagę. Upadła, gdy powstali.
Logika nakazywała ułożyć rzecz całkiem odwrotnie: to Jagiełło winien był
Jadwigę wziąć na swój dwór wileński i tam założyć stolicę polskilitewskiego imperium. Ta wielka choć niezagospodarowana i na wpół
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barbarzyńska Litwa, winna anektować małą Polskę, jak Rzym Grecję, i tak
się pod jej wpływem przekształcać kulturalnie, jak Rzym pod wpływem
Grecji. Stało się odwrotnie, bo to poprzez Polskę wkroczył tam, na Litwę
mrok zachodu; stało się odwrotnie, bo Giedyminowie chcieli na zachód
wydostać się ze swoich puszcz i stepów, a niezdolni byli tworzyć państwa
na własnych terytoriach, w starciu ze swoim wschodnimi sąsiadami - z
Moskwą i Hordą. Zamiast zadbać o utrwalenie swych własnych terytoriów,
weszli w stosunki europejskie i już syn na wpół (podobno) dzikiego
Władysława, Kazimierz, eksportował synów i córki na wszystkie dwory
europejskie. Wschód pozostał otwartą ziemią na którą uchodził kto chciał:
Tatarzy, Turcy, w końcu weszła Moskwa. Litewsko-ruskiego słonia
ujarzmił twór jeszcze od niego większy. Mysz umiała rozstrzygnąć sama
swój dramat, a obok jej heroicznej walki o przetrwanie na jej miejscu
przyrodzonym, nad Wisłą i Odrą, pozostały jej tylko wspomnienia dwóch
stuleci, kiedy to ujeżdżała słonia.
Tak właściwie wygląda współczesna nasza świadomość historyczna.
Bardziej realistyczna i deterministyczna. Co się stało stać się musiało 2447

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

powiedzmy - rozumiejąc historię w ujęciu wielkich cyklów
cywilizacyjnych, jak to robi Toynbee, czy w kategoriach materializmu
dialektycznego, opartego na stanie ekonomii i ruchów społecznych jak to
robią marksiści. Słowem-kluczem naszego rozumienia poczucia
historycznego jest "mechanizm". Nie tyle nas interesuje co się stało - bo co
do przebiegu zdarzeń jesteśmy sceptyczni, wiedząc, choćby z naszego
doświadczenia, że mają one podwójne, potrójne dna, ile jak się stało, jakie
czynniki działały pod powierzchnią faktów, jaki był skład gleby, z którego
one wyszły, podobne do roślinności, jaka atmosfera, jakie pogody dziejowe
sprzyjały ich rozwojowi lub umieraniu. Nie tak interesuje nas przebieg
wojen ile jej przyczyny, nie tyle dzielność wodzów, czy przebiegłość
polityków, ile obiektywne przeszkody, jakie nie pozwalały na realizowanie
planów. Historia narodów i państw, stała się podobna do historii naturalnej;
chłodno patrzy na powstawanie i przerywanie się formacji, jak geolog
badając warstwy ziemi, lub osoby klasyfikujące gatunki i podziwia jak się
one mnożą i degenerują. Historia straciła dla nas walor ludzkiego dramatu,
w którym wszystko zawisło od woli, charakteru, rozumu jego bohaterów, i
2448

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

w którym wszystko przeto jest możliwe - tak jak dla Bobrzyńskiego. On na
pytanie "dlaczego" nie odpowiada wcale, że tak się stać musiało, że takie
były obiektywne, od woli ludzkiej niezależne mechanizmy, lecz tropi błąd błąd narastający od zarania, błąd rozrastający się z pokolenia na pokolenie,
błąd w założeniu, błąd w postępowaniu, błąd w charakterze. Naród dla
niego jest związkiem ludzkim, realizującym się na przestrzeni całego czasu
historycznego, związkiem tak ścisłym jak rodzina, w której dziejach
spełniają się podobne fata pokonane tradycją i genami. Polacy za
Chrobrego podobni są do Polaków za Stanisława Augusta, popełniają te
same błędy, objawiają te same winy i te same cnoty. Cała Polska, jest
jednostką obdarzoną inteligencją, dumą, zmysłami, i jak człowiek żywy,
jak osoba - raz umie zachować owe ideały, i przezwyciężyć wady, kiedy
indziej znów słucha gorszej strony swego organizmu i popada w obłęd, czy
nawet - po prostu - grzech!
Obłęd polski widzi Bobrzyński przede wszystkim w nieprzytomnym
samochwalstwie, tym że Polacy tłumaczyli swoje słabości i klęski nawet na
własną korzyść spełniając tym samym podstawowy - moim zdaniem 2449
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warunek głupoty. Nie ma narodów mądrych i głupich, bywają w ich
dziejach, w ich życiu chwile mądre i chwile głupie. Chwile mądre to te,
kiedy naród uznaje swe winy i błędy i organizuje się do ich naprawy i
przezwyciężenia; chwile głupie, przeciwnie, to te, gdy naród winę i błąd
przypisuje innym, siebie zaś wynosi bądź jako ofiarę, bądź jako tego,
któremu z racji wyższości należy się wszystko. Bobrzyński te chwile
mądrości i głupoty tropi właśnie w dziejach narodu polskiego, i bezlitośnie
piętnuje polską głupotę, czyli samochwałę - pychę, arogancję, która przez
szlachtę i możnowładztwo, a nawet wcześniej jeszcze, przez hierarchię
kościelną, przez ów "aparat" Oleśnickiego, wprowadzona do życia
zbiorowego, udzieliła się następnie tym narodem, które z kolei obejmowały
role kierownicze.
(Wykreślone 3,5 strony).
I cóż - można za to winić kardynała?
30.3. Wielkanoc.
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Msza u wizytek - znów ks. Rostworowski zbielały, i jeszcze bardziej
rozjaśniony. Wzruszenie.
Tak, oczywiście, o to chodzi: podjąć dialog z Bogiem, w którym
ludzkość stworzyła wszystko, a który zerwała usunąwszy z pola swego
widzenia rzeczy ostateczne. Człowiek rozmawiał dotąd z Bogiem o swojej
śmierci, i o tym, co będzie po niej. Odkąd ...
O, Boże, nie klei się myśl ...
Uczyć się.
*
Pożegnanie - dobrze. Podkreślić pustkę, próżność.
Rozmowa w garderobie z Bogusławskim i z zespołem. Zdać sprawę z
intryg. Powinna to być scena obrzydliwa.
Potem owacja w parku.
Adam i Witkiewicz. Dobrze. Mówią o Henryku. Mówią o bezsensie
tego wszystkiego, przewidują konflikt.
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Praca na polu. Ciężko im idzie. Pretensje do Henryka etc. KorwinPiotrowski. Po jego odjeździe, siadają, rozmawiają.
1.4.
Z przepisywania "notesów" z 1970 roku a notes:
1) Rousseau - dawna myśl o dokładnym przestudiowaniu jego wpływu na
całość życia ludzkiego;
2) pomysł anty-utopii.
3) myśl o niedobranym małżeństwie jako symbolicznej sytuacji świata
współczesnego. Małżeństwo z miłości było dla literatury dawnej dowodem
na wolność; dla literatury nowoczesnej nieudałe małżeństwo z miłości jest
dowodem przeciwko wolności.
2.4.
Wczoraj motety Bacha. Opisać wizję, którą osiągnąłem.
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Z notesów:
świetna ta myśl o duszy pojętej jako część natury i uznaniu środowiska
za podmiot zmian. Rozwinąć, a nade wszystko przestudiować antynomię
natura-kultura.
Świetna myśl o ograniczeniu wartości pozytywnych (ograniczają się
same!) i bezkarności negatywów o ich wszechwładzy i potędze. Nie do
wyjaśnienia chyba w krytycznym dyskursie. Gdyby wymyślić coś ... jakąś
fabułę.
Kaligula? Właściwie powinna to być historia Nixona. Ale skąd ja
wezmę podobną? Któregoś z cezarów, który władał z daleka, z poza
Rzymu, np. z obozu wojskowego, wiedząc, że destrukcja rządzi sama i
działać będzie na jego korzyść. Albo Tyberiusz?
3.IV.
Dziś "Rzeźnia" Mrożka w reżyserii Jarockiego z Holoubkiem,
Zapasiewiczem, Łuczycką, Szczepkowskim ... Dzielny Mrożek: dobrał się
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do swojej metafizyki, którą ja zupełnie zapomniałem.
Stojąc po płaszcze do garderoby miałem taki pomysł:
Rodzina przy kolacji - awantura rodzinna - ojciec dostaje szału dzwonek - kto to? - kolega szkolny, przypomina się, niewiadomo czego
chce. A on pyta, czy jego kolega (niezbyt bliski zresztą), właściwie ojciec
rodziny pamięta, co on mu powiedział kiedyś, podczas wspólnego spaceru
po nabożeństwie szkolnym.
- Nie, nie pamiętam.
- Więc przeżyjmy to jeszcze raz ...
- Jeszcze raz to samo?
- Nie, jeszcze raz nowość ... Stańmy jeszcze raz razem wobec rzeczy nigdy
przedtem niewidzianych.
Nie, kolega odmawia.
Narzeczona jego syna proponuje mu wspólną wycieczkę.
Idą do schroniska ludzi podziemia!
Doznaje tam wtajemniczeń. Gwizdki, policja.
Łapią go jako jedynego, który nie uciekał.
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I przesłuchują.
Ale on znowu nic nie pamięta.
Policjant: - Nikt nic nie pamięta. Co to: tylko my mamy pamiętać?
Tytuł sztuki: Amnezja.
4.4.
Amnezja: Ribot: Maladies de la mémoire. Janet: Automatisme
psychologique.
Z dawniejszych pomysłów: "Nowożeńcy".
Wesele, po którym rodzice opuszczają dom z walizeczką.
Puste mieszkanie, w którym zaczynają życie od nowa.
Co robić? Zupełnie niewiadomo.
Z tej pustki uciekają każde do jeszcze większej pustki - w samotność.
On zostaje sam i tę pustkę zaludnia swoim mitem. Każde z nich tę
pustkę zaludnia swoim mitem: np. ona chce być krwawą rozpustną
królową. On zakonnikiem, inkwizytorem, przeprowadzającym czystkę na
2455

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

dworze. Ona upokarza go wtedy, - zdzierając z siebie szaty, bo to
maskarada - w rzeczywistości jest milionerką. Wtedy on i jego zakonnicy
komunistami. Wtedy ona okazuje się szefem gangu, a on policjantem.
Wtedy ona artystką i on artystą. Kłócą się o czystą sztukę, oboje są
lekarzami, oboje wariatami.
Aż zostają nadzy, w pustym pokoju i powiadają sobie smutno nie
kochaliśmy się nigdy.
"Ktoś się dobija - to syn. Czegoś jeszcze zapomniał od nich zabrać.
Dają mu skwapliwie. Poczem siedzą w milczeniu, i w milczeniu ze
spuszczonymi głowami podają sobie ręce.
9.4.
Sen jaki miałem dwa dni temu: byłem w górach, jak gdyby w
sanatorium i miałem poddać się badaniom co do których, ani ja, ani nikt z
moich towarzyszy, nie był pewien, czy są konieczne, i czy nie kryją jakichś
niebezpieczeństw! Myśleliśmy nawet o powrocie na niziny, ale żal nam
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było opuszczać góry. Była piękna, jesienna pogoda. Siedzieliśmy w
szklanym pawilonie stacyjnym, górskiej kolejki - linowej, czy zwykłej czy też była to po prostu "winda", skąd właśnie miano nas zabrać "na
górę", na badanie, wciąż niepewni czy powinniśmy jechać. Żartowaliśmy,
ale byliśmy wystraszeni.
Wtem zawołano, że nadjeżdża narzeczona - czyja? Mówiono o jakimś
pięknym wspaniałym oficerze, o jakimś poruczniku, który był w okolicy
sławny z urody i z miłości dla swej pięknej narzeczonej. I oto ona
przyjeżdża aby razem z nami udać się "na górę". Wszyscy poczuli się
pewniejsi: skoro on nie zawahał się przysłać tu swoją narzeczoną, i my
możemy być spokojni. I zobaczyłem też wnętrze krytej galerii podobnej do
chodnika kopalni, zbliżający się do stacji powóz zaprzężony w dwa lśniące
kasztany, przybrane olbrzymimi skrzydłami z piór farbowanych na liliowy,
biskupi kolor. Te pióra lśniły, powiewały. Zajechał powóz ujrzałem smukłą
postać kobiety w białym welonie, w białej sukni, z twarzą zasłoniętą. Cały
jej strój był z koronek, lecz nie tyle drobnych, puszystych, lecz przeciwnie
- sztywnych bardzo - nie wiem jak się nazywają - czy nie walansjenki?
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Konie, skrzydła z piór, i ta smukła kobieta w bieli wprawiły mnie w
ekstazę. Zakochałem się. Pragnąłem jej. Przybiegłem wraz z całym
tłumem, aby patrzeć na nią z bliska, i widziałem, że między nią, a mną
musi coś nastąpić. Odsłoniła woalkę i zobaczyłem pomarszczoną, bladą
staruszkę, tak przeźroczystą jakby już nie żyła. Zanim poruszyła się
wyskoczył z powozu niewidoczny dotąd ksiądz - karzeł, na krótkich,
krzywych nogach, z wielką głową, uśmiechnięty z zadowoleniem.
Zrozumiałem wówczas, że muszę iść. Z tłumu wyszły Julia z Joanną, i
wzięły mnie pod ręce, aby odprowadzić do windy, czy do kolejki, która
miała mnie zabrać "na górę".
*
Dni rozmyślania o uczuciu i sentymentalizmie.
Uczucie = wola.
Sentymetalizm = uczucie bez woli.
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11.4.
Jazda do Wilgi.
Pan leśniczy Radliński.
Jego córka.
Obory.
Artur i jego przygoda. Jego pierwsza relacja i druga relacja.
Rozmowa z Brandysami o niczym, milczenie, brak tematu. Temat
ukryty: przygoda Artura, o której nie wiedzą.
Co robić dalej?
Mogą nastąpić podobne rzeczy. Nacisk na Artura, czy pośredni na
wszystkich? Wszystko jedno. Nie ma innej obrony przed policją, jak
ignorowanie jej. Jest to zarazem broń, która jej pomaga. Pomaga jej
jednocześnie mniej, niż próba konfrontacji.
Zresztą - wykrzesać z siebie myśl na temat policji ...
*
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Myśli na temat społecznych i ekonomicznych kosztów utraty
niepodległości. Temat do eseju. Ile Polskę kosztowały rozbiory? Jak
wyglądała eksploatacja kraju. Jak wyglądało psucie jego stosunków
społecznych i ekonomicznych. O, ile rozbiory wpłynęły na opóźnienie
gospodarczego rozwoju i na opóźnienie zmian społecznych.
16.4.
Zły dzień:
próba pisania o Gołubiewie - wpierw wydała mi się obiecująca, potem
bez sensu. Myśl o naszym determinizmie, i o powieści jako gatunku
zrodzonym z indeterminizmu - z reformacji, racjonalizmu, romantyzmu.
Do kontynuowania, ale ileż braków!
W redakcji idiotyczne "pożegnanie" Stryjkowskiego i jubileusz
Fedeckiego. Koncert chamstwa w wykonaniu Lisowskiego, Jarosława,
dyrektora wydawnictwa, pani personalnej. Oczywiście kanapki, torcik,
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winko.
Ratoń prosił o pieniądze - odmówiłem. Dlaczego? Siedzi we mnie
kawał tchórza. Nawet nie wiem czego się boję.
Rozmowa z Kłossowskim o liście 15.
Spanie.
Pisanie - i nagłe postanowienie: nie napiszę o Gołubiewie. To nonsens.
Sienkiewicz. Co tu ukrywać: piszę niezdarną, trędowatą.
Telewizja - Lochy. Nonsens.
W czasie tego telefon od Puzyny. Niezdarne zakończenie rozmowy.
Telefon od Krysi Z. Dlaczego nie napisałem grubej książki o
Mochnackim?
Dalsze pisanie Trędowatej.
Ach, jeszcze rozmowa z Brandysami po obiedzie. Pusta, nudna.
Okropny dzień. Nie warto było się budzić z tego pięknego snu, który
miałem ubiegłej nocy: byłem prezydentem Wojciechowskim, miałem siwe
wąsy, błękitną wstęgę na piersi, wkroczyłem do kwatery św. Jana otoczony
wojskowymi, cywilnymi i duchownymi dostojnikami, i tam poproszono
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mnie, abym uroczyście zerżnął jakąś damę. Zrobiłem to z wielkim zapałem
i sukcesem nawet nie wiedząc co, czy kogo rżnąłem.
I potem - taki dzień!
16.4
W bibliotece:
Do historii Camilli: tylko my, chłopcy przeżywamy dramat religijny i
narodowy. Proboszcz znika, co nam się wydaje tym bardziej dramatyczne.
Dowiadujemy się, że jest chory - jakaż tragedia! - msze za niego odprawia
ks. Florkowski - uczony teolog. Nie można się do niego dostać. Służące nic
nie mówią. Plebania zamknięta. Czy proboszcz nie jest w areszcie
domowym?
Poczem okazuje się, że jest to dyplomatyczna choroba.
*
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Jestem jak stary, dziurawy garnek pływający w brudnej wodzie.
Nie tonie dlatego tylko, że woda jest płytka.
17.4.
Chodzi o to, aby usprawiedliwić (uzasadnić) swoje istnienie.Aby
niejako wytłumaczyć się z przyjścia na świat.
Sprawiłem ból mojej matce, kosztowałem sporo moich rodziców,
zajmowałem miejsce w szkole, brałem, pieniądze, zużywałem wodę,
powietrze a nawet benzynę, słowem, było ze mną niemało zawracania
głowy zarówno w skali domowej, jak społecznej, a nawet kosmicznej.
Jestem bowiem pewien, że Kosmos też zauważył moje istnienie. Muszę
wypełnić moje zadania, to znaczy zużyć wszystkie moje zdolności, okazać
wszystkie moje możliwości; jak każdy owad, jak ptak, jak atom każdy.
Jeżeli to wykonam, czeka mnie zbawienie, to jest beznadziejne i
świadome istnienie w kosmosie; czeka mnie wieczna miłość.
Oczywiście, jest wiele argumentów przeciw takiemu przekonaniu; a
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główny z nich jest ten, że skoro nie pamiętam, nic nie wiem o sobie sprzed
naszego narodzenia - i wcale mi to żyć nie przeszkadza - dlaczego miałbym
żyć po śmierci, a świadomość iż żył nie będę, miałaby mi przeszkadzać w
istnieniu duchowym? Skoro nie istniałem (a w każdym razie nic o tym nie
wiem), nie jestem wieczny. Dlaczego miało by być nieskończone to co ma
początek?
Dlaczego nie miało by mieć końca to, co ma początek?
Nie ma na to odpowiedzi innej niż ta, że brak świadomości początku
nie ogranicza mnie, a brak świadomości końca przepełnia mnie rozpaczą, i
że od tej rozpaczy, chroni mnie tylko wiara w życiu, wieczne i ostateczne
wyjaśnienie tajemnicy, która mnie niepokoi i ostateczne usprawiedliwienie,
a w wierze tej umacnia mnie tradycja tak stara jak ludzkość.
Wierzę w wieczne, rozumne życie świadomości i ostateczne spełnienie
etycznego porządku w porządku osobowym, lub ponadosobowym, w
każdym razie wyższym od tego, w którym dziś istnieję.
Wierzę, że koronnym elementem owego spełnienia jest miłość, a więc
zakładam, że doskonałość moja wieczna nie będzie samotna, lecz
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odniesiona do doskonałości innej, wyższej, i równie osobowej, bo tylko w
relacji do wyższego i doskonalszego istnienia, a podobnego w naturze do
istnienia mojego może spełnić się miłość. Wiemy zatem, że moje istnienie
zmierza do złączenia się nieśmiertelnego z Ja - do mnie - podobnym,
kochającym, czyli znającym mnie, a ode mnie doskonalszego, abym mógł
się nim zachwycić, abym mógł je uwielbiać. Wierzę ponadto, że owo ja do mnie podobne - ode mnie doskonalsze dało mi życie, dało mi początek,
jak ojciec daje życie synowi, i pozostawiło w mojej świadomości ślady
swej natury w postaci owej nieprzepartej chęci poznania go i kochania. Nie
objawił się, ani w Judei, ani w Mekce, objawił się tu i tam, objawił się w
każdym człowieku, i w całej ludzkości, nie urodził się w Betlejem, nie
umarł na Golgocie, nie zostawił jedynego Kościoła jako swego ciała
mistycznego. Rodzi się w każdym niemowlęciu, umiera w każdym ciele
ludzkim, objawia się w tworzeniu wszelkiego kształtu, wszelkiego
porządku, jest mną wiecznym mną spełnionym.
Kościół jest realizacją Boga właściwą danej kulturze - mojej kulturze;
jest formą łączności z innymi ludźmi, którzy w niego wierzą, mową, którą
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mogą porozumieć się z nimi i siebie utwierdzać w wierze, która nie codzień
jest tak nudna i żywa, jak w tej chwili. Jest tym w porządku uniwersalnym,
czym kultura w porządku narodowym, społecznym; materialną pociechą
duchowej samotności, i materialnym bodźcem duchowej aktywności.
*
Toynbee: religia i nauka.
"Before the rise of science, religion gave unscientific answers to some
of the relatively unimportant questions with which science has now
concerned itself. Many of religions answers to those questions have been
related by science's answers to them. Science has answered there questions
by investigation and by experiment in a convincing way which is different
from the unproven traditional religions answers to the same scientific
questions. In so far as the ecclesiastical authorities - the religions,
establishements. I will call them - have tried to maintain traditional
religions answers after science had refuted these answers, the ecclesistics
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have brought religion into disrepute and the consequent distrust of, and
disilusionement with, established religion has been to that ratent deserved.
But science has not taken up religion's fundamental questions or, if it has
taken these up, it has not given genuine scientific answers to them. It has
reproduced the traditional religions answers in non-religions language, and
these pseudo-scentific answers are not really more illuminating them the
traditional answers. "
For instance, early Greek science is really Greek mythology translated
into terms of physical and psychic forces, and it is easy to translate these
forces back into gods and godness. Marxian sociology is Jewish and
Christian mythology is very thin disquise. The Darvinian theory of
evolution is an attempt to accent for creation without using of
anthropomorfic concept of a God who makes things in the way in which
human beings make things. We cannot believe any longer that the universe
was made in the way in which a blacksmith or a Carpenter makes things,
but we have not yet found a gemaine alternative explanation." (Surviving
the Future).
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"Egocetricyty ... another name for life."
"A living creature is a bit of the universe which has itself up as a kind
of separate counter-universe".
"Haigher" and "Lower" religions:
"By "higher"religions I mean those that seek to put indyvidual human
beings into direct contact with ultimate spiritual reality. By "Lower"
religions I mean those that seek to put individuals into direct contact with
ultimate reality through some intervening medium: either through nonhuman nature or through collective human power unbodied so such
institutions as tribes and states".
"My belief is that there is an ultimate spiritual reality wchich gives the
universe its meaning and value and that this ultimate reality is something
single, not multiple. I believe that this spiritual reality has the highest of all
the claims on our love and that, in so far as we are able to love it, it offers
us guidance for determining the priorities of out love for particular objects.
My believe in this spiritual presence behind the universe is an act of
faith. I cannot prove that this spiritual presence exists; I do not think that it
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is omnipotent; I do not know that it created the universe, or that it is this
that keeps the universe going. I simply infer its existance from my direct
experience of the spiritual side of human nature. Most of my fellow human
being in must times and places have made the same inference, though at
different times und places they have seem the ultimate reality in different
aspects and have called it by different names ... "
18.4.
Most, samochody, autostrada ... Następny most.
Głos: "To jest mój pierwszy most ... "
Rysunek.
Inne rysunki.
A to jestem ja - moje pierwsze zdjęcie.
Garderoba matki.
Oklaski.
Ona wpada, zmienia kostium, porywa rekwizyty.
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Mały rysuje. Bawi się rekwizytami.
Nóż.
Ojciec.
Porywa go. Razem z nożem.
Bawią się zapałkami.
Wpadają bracia. Straszna scena.
Ojciec porywa nóż. Przerażenie - Cios.
*
Hrabia. Przejeżdża pod oknami.
Mały siedzi na balkonie i sygnalizuje jego zbliżanie się.
Raz nie zasygnalizował. Na złość.
Gniew matki.
Matka przedstawia nam ojca.
Warszawa.
Spacery z lokajem. Ogród Saski.
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Teatr. Wielbiciele.
*
Wtorkowe przyjęcia. Wszyscy ci wielbiciele. Odsunięci. Uroczyste
wejście Dolcia. Odsunięci wielbiciele bawią się z nim.
Najbliższy był mu Stanisław, który uczył go rysować. Snuł swoje
fantazje architektoniczne. Zaprowadził go do pracowni. Adam Kulawy,
skupiony. Malował w kółko Madonnę. Przepiękne Madonny. Dolcio go
wprowadza do salonu matki. Potem powstaje Madonna o rysach matki.
Henryk. Nieśmiały, ożywia się z Dolciem, któremu opowiada historie.
Między innymi opowiada mu historię o Indianach, obiecując zabrać do
Ameryki.
Dolcio.
Dolcio podsłuchuje rozmowę matki o wyjeździe do Ameryki.
Zaniepokojenie wśród wielbicieli.
Dolcio im wygaduje. Henryk zaczyna snuć wizje.
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Awantura o Hamleta.
Wtedy Helena rzuci to słowo, że wyjedzie, ale aby nigdy już nie grać.
Radość Henryka.
Gorączkowe przygotowania.
Wyjazd Henryka.
Płacz matki.
Pożegnanie.
Wyznanie Adama.
Stanisław też nie jedzie.
Dolcio niszczy mapę.
Przemówienie matki.
Statek.
San Francisco.
Henryk.
Dom.
Piekło.
Sprawy Henryka z Dolciem.
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Polowanie.
Konflikt z Karolem. O co? Zazdrość? Tak, zazdrość Dolcia dopiero
rozpętuje piekło.
Ucieczka Heleny z Dolciem.
San Francisco. Ukrycie w domu. Matka uczy się po angielsku. Dolcio
znowu sam, rysuje.
Zjawia się Henryk. Spiskuje z Dolciem.
Helena każe mu zabrać Dolcia.
Odjeżdżają na pustynię.
Zagłoba, Podbipięta, Sachem. Rojenia Henryka, który zarazem się
zwierza.
List od Heleny.
Premiera.
Rozkaz Heleny dla Henryka: wracaj i pisz o mnie.
Dolcio awansuje na hrabiego polskiego, i odjeżdża specjalnym
pociągiem z psem, Langusta etc.
Pożegnanie z Henrykiem.
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Po latach pogrzeb matki:
Henryk jako laureat Nobla.
Witkiewicz jako patriota Zakopanego twórca sztuki etc.
Adam jako święty. Madonna w leśnej chatce.
Arden. Mroczna świątynia - wschodniego kultu.
Mosty.
21.4.
Gilbert Seldes, "the Seven Lively Arts", 1927.
Bernard Berelson.
Ernst den Haag et Co.: "The Fabric of Society".
Mac Luhen: Understanding media; the medium is the massage; La
galaxie Gutenberg.
Wg. Mac Luhana są dwa typy środków masowego przekazu: gorące
(radio, kino, fotografia), tj. takie, które są pełne informacji i wymagają
słabego udziału od uczestników, oraz zimne (telefon, telewizja, karykatura)
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ubogie w informacje a bogate w możliwości udziału.
Mac Luhan: "telewizja nauczyła Amerykanów głęboko myśleć ...
otworzyła Amerykę na wrażliwość europejską".
W gruncie rzeczy nie rozumiem problematyki metodologicznej (Edgar
Morin: Nouveaux courant dans l'etude des communications de maesse" Essayis sur les mass media et la culture. Unesco Paris 1971.
Szkice o sztukach masowych w Polsce. Ossolineum. 1974.
"Posługiwanie się terminem sztuka czy sztuki masowe nie musi
oznaczać, że jej alternatywą jest sztuka elitarna. Wybrany przez nas termin
oznacza przede wszystkim sztukę masowo odbieraną ..."
Zdaje się, że decydujący jest tu środek przekazu.
"Społeczeństwa zawsze ulegały przekształceniom bardziej przez naturę
środków, za pomocą których ludzie się komunikowali, niż poprzez treść
komunikacji. (Mac Luhan: The medium is the message".)
Sztuka masowa w pełnym asortymencie form, gatunków, w nakładach
zaspokajających popyt w Polsce jeszcze się nie rozwinęła. Polityka
kulturalna, zorientowana raczej w kierunku popularyzowania sztuki
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"wielkiej" jest w tej dziedzinie niekonsekwentna ... W rozumieniu
potocznym sztuka masowa u nas oznacza wszelką sztukę masowo
upowszechnianą, nie zaś powstającą w wyniku bieżącego zapotrzebowania
na produkcję rozrywkową. Upowszechnia się sztukę "wielką", lub niektóre
tylko gatunki sztuki masowej, które zdołały zakorzenić się w tradycji, jak
np. powieść kryminalna w zeszytach, ale już nie komiks. Masowy jest w
Polsce Sienkiewicz, Kraszewski, Orzeszkowa, a nie powieść kryminalna
(maksymalny nakład 100 tysięcy, stały brak na rynku) lub fantastycznonaukowa (nakład w granicach 20 tysięcy) z jednym charakterystycznym
wyjątkiem książek Lema, upowszechnianych jednak jak literatura przez
duże L., a nie jako rozrywkowe pisarstwo popularne ... "Opozycja sztuki sztuka masowa, jest u nas słaba, niewyraźna, niekiedy zupełnie się zaciera.
Powstają nie "arcydzieła" sztuk masowych, lecz raczej sztuka pojawia się
tam, gdzie odbiorca nastawiony tylko na sensację i rozrywkę miałby pełne
prawo jej nie oczekiwać. Nawet filmy chcą być sztuką, nawet telewizja
proponuje dla wielu swych przedsięwzięć przydomek: artystyczna" do
sztuki pretenduje radio" ...
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Polska sztuka masowa jest wciąż bliska zaściankowemu, ciasnemu
modelowi międzywojennej kultury mieszczańskiej z jego ideałami piękna,
dobra i wzniosłości, jego modelami obyczaju, "bon tonu" i gustu, jego
ograniczonymi horyzontami i sposobami interpretacji świata. Na razie
rozwój w kierunku masowości oznacza przede wszystkim wszechstronne
upowszechnienie kultury mieszczańskiej, nieco modernizowanej, ale w
istocie swej tylko nieznacznie zmienionej ..."
(Szkic o sztukach masowych w Polsce. T.I. Pod. red. Alicji Heltman,
Maryli Hopfinger, Marii Ranewoj).
22.4.
Co za przykrość: Dzienniki Nałkowskiej z lat pięćdziesiątych, z
czasów, kiedy już ją znałem, lub obserwowałem z daleka, i kiedy była dla
mnie autorytetem. Ostatecznie wchodząc w to całe szambo literackopolityczne, pełen wątpliwości, czy należy, już się uświnić, czy też warto
jeszcze poczekać, jej przykład brałem pod uwagę, jej zaangażowanie
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przekonywało mnie, że gra, być może ma jakąś perspektywę. Ona - wraz z
Jarosławem z Brezą, z Andrzejewskim, z Tuwimem, Broniewskim - dawali
sankcję szerszą, która bez nich wydawałaby się tylko ponownym
wybrykiem historii, kolejną efemerydą, chwilą ciemności. Byłem
przekonany, że to w tej posągowej głowie zdobiącej pierwsze rzędy
kongresów, sesji, akademii, jest jakaś myśl, którą aby dźwignąć, trzeba
pójść tą samą drogą. Będąc wtedy bardzo młody, zupełnie
niedoświadczony, zupełnie pozbawiony rady, kontroli, wsparcia,
kierowałem się autorytetami literackimi, wierząc, że talent nie może się
mylić.
Dzienniki dowodzą, że baba była ciemna jak tabaka w rogu, że ją niosła
retoryka i oszołomiły honory, i nawet strach, jej własny strach, tak łatwo
wyczuwalny w każdym sformułowaniu politycznym (jak gdyby się bała, że
dziennik może wpaść w niepowołane ręce) nie był dla niej dostatecznym
sygnałem, że coś jest nie w porządku.
W dziejach tej naszej "zdrady klerków" wyróżniłbym takie momenty:
1. ciężar lewicowej, radykalnej, "postępowej" tradycji, która uczyniła ich
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podatnymi na frazeologię komunistyczną i komunistyczno podobną;
2. poczucie winy za dwudziestolecie i za wrzesień;
3. brak alternatywy, a więc także brak wyobraźni politycznej na przyszłość.
Po prostu: w 1950 roku nikt nie umiał sobie wyobrazić innego biegu
wypadków i innej opcji jak tylko między stalinizmem, a wojną, lub
ewentualnie powrotem przedwrześniowej, czyli prawicowej formacji.
Historia żydowska musiała też odegrać dużą rolę - Brandys np.
sprzymierzyłby się wtedy z samym diabłem, byle nie dopuścić endecji.
Pytanie: Kto wtedy był naprawdę mądry i kto tę mądrość zapisał?
A także: jaka to była owa mądrość na lata pięćdziesiąte? Miłosz napisał
książkę, która świadczyła o absolutnie inteligentnym przejrzeniu całej
sytuacji, czy wyskoczyła z jego głowy sama, czy też była wynikiem jakichś
rozmów w Warszawie? Kto tutaj wiedział tyle co Miłosz?
Co do mnie, książka Miłosza otrzeźwiła mnie natychmiast.
Inna rzecz, że najbardziej kolaboracyjne moje artykuły powstały już po
przeczytaniu Miłosza - np. recenzje z Obywateli. Bądźmy szczerzy:
pisałem już wtedy dla pieniędzy, dla uzyskania rozgłosu, jako człowiek
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żonaty. W ciągu paru miesięcy 1953 roku przekreśliłem dawną dobrą,
ostrożną postawę.
Wniosek: prowadzić dalej ten dziennik, ale poprawić go w kierunku
większej obiektywności, i pracować nad nim, tzn. opracowywać w nim
pewne tematy. Pisać stale coś w rodzaju "Prób", nie coś w rodzaju "Journal
intime". Pisać dzieło życia in continuo, bo już nigdy nie będę miał czasu na
to, aby do niego zasiąść uroczyście.
Gromadzić materiały! Wycinki, wypisy, syntezy etc. Pierwszy tom
niech będzie taki jaki jest - intymny, następny, czy następne, niech będą
bardziej "rozumowane". Zmierzać do syntezy!
Wzór: "Miazga" Andrzejewskiego, ale naprawdę do szuflady, lub do
wydania zagranicą w odpowiednim momencie.
Czytanie:
José Ortega y Gasset: La Revolte des Masses. Trad. per Louis Panot
1961. Ed. Stock. Paris.
"toute définition, ů moins d'étre trompense, est ironique ..."
Anegdota o V. Hugo zwracającym się do poszczególnych narodów
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nazwiskiem ich największego twórcy. A do reprezentanta Mezopotamii
zawołał - Och, Ludzkość.
(cytat - 1/2 strony po francusku)
25.IV.
Idąc wczoraj ulicami Okęcia - Korotyńskiego - Al. Krakowską,
Harfową, Lutniową - do warsztatu po samochód, (wiatr wiał, ciemna
chmura wisiała nisko, leciały pojedyncze, niezdecydowane krople deszczu)
zastanawiałem się nad ruiną, w jakiej znajduje się mój umysł i w ogóle całe
moje życie duchowe. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek dojdę do
takiego stanu. Nie tylko nic nie wiem i w nic nie wierzę, ale po prostu nie
stoję o to, aby wiedzieć lub wierzyć, a stanem moim martwię się jak
chorobą, jak przyczyną złego samopoczucia. Nie widzę już żadnych szans
uporządkowania myśli i pobudzenia duszy do życia. Wszystko co mogę
zrobić, aby wypłacić się uniwersowi z części jego rozumu, jaki mi przypadł
w udziale, to opowiedzieć ten chaos, którego jestem siedliskiem.
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W jakiej formie?
Wydaje mi się, że jedyną formą naprawdę dostępną mi, a zarazem
zabezpieczającą mnie przed utratą czasu na "pomysły", "kompozycje",
wątpliwości dotyczące akcji, charakterów etc. jest ten dziennik, który piszę
od tylu lat z tym, że trzeba zasadniczo zmienić rodzaj: z refleksyjnego,
osobistego dziennika przejść na rodzaj traktatu in continuo. O ile dotąd
moim wzorem były "Dzienniki Poufne" Baudelaire'a, a ideałem "Myśli"
Pascala, o tyle teraz - wiedząc, że dziennik taki będzie moją książką jedyną
- powinienem zabrać się do przestudiowania Prób Montaigne'a, i nastawić
się na takie właśnie pisanie.
*
Zasiadam uroczyście do pisania literackich bredzieniek, a podglądam
jak uczniak, uchylający się od robienia lekcji książki historyczne, gazety i
wszystko co się tyczy polityki.
Co prawda, gdybym zasiadł do studiów historycznych, podglądałbym
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literaturę.
Brakuje mi po prostu dyscypliny.
26.4.
Wciąż czekanie na cud. Na anioła, który poruszy wodę w sadzawce.
29.4.
Wczoraj wiadomość od Andrzeja Wasilewskiego; "Gdybym był
królem" nie będzie wydane. Oszczędności papierowe. Skład zostanie
rozsypany.
Miły wieczór u Arturów.
Czytanie Stalina Adama Ulana.
*
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Źle wykonuję moją codzienną pracę, ponieważ zawsze mi się zdaje, że
mógłbym robić coś lepszego. Nie doceniam mojej pracy. Nie pamiętam, że
wykonanie każdej pracy zadanej mi jako obowiązek jest bohaterstwem,
które warto podjąć i już być może, z punktu widzenia uniwersalnego
porządku, ważniejsze, od najdonioślejszych myśli, jakie mógłbym podjąć
w tym samym czasie. Wielkie rzeczy powstają przypadkowo, wśród
ogromu prac miernych. Sukces jest znaleziskiem wykopanym przy
żmudnym karczowaniu jałowego pola. Uchylać się od jałowego wysiłku, to
znaczy pozbawić się na zawsze szansy sukcesu na szczęście.
Nie mówiąc o świętości!
*
Ankieta "Polityki": zawód literacki dziś.
Kto to jest literat? Najkrócej, najokrutniej: człowiek, który pisze za
pieniądze.
Co pisze? Wszystko. Wiersze, piosenki, satyry, powieści, reportaże,
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artykuły, biografie, bajeczki dla dzieci, scenariusze, słuchowiska.
Ach tak. To jest funkcja. I to jest jego umiejętność. Co powinien
umieć? Nic poza pisaniem wierszy, piosenek, biografii etc. etc. etc. Gdzie
się tego można nauczyć? Nigdzie. Tak jak nie można się nauczyć swady w
wymowie, lekkości w tańcu, biegłości ... A więc rodzaj talentu! Tak. Ale
przecież trzeba wiedzieć coś o tych rzeczach, o których się pisze. Tak, ale
wystarcza do tego bardzo powierzchowna wiedza, która nie starczy na
długo. (p. list T. Masowa). Trzeba przecież wiedzieć jak pisać te wiersze,
piosenki, powieści. Ach, trzeba podpatrzeć jak to robią inni. Ale przecież
trzeba być oryginalnym, trzeba być artystą. Tak zapewne. Co to znaczy być
pisarzem - artystą?
2.5.
Powieść o Kamilli II - z punktu widzenia wikarego - kogoś takiego jak
X.S., a raczej już kogoś takiego jak Karol Wojtyła postawiony w podobnej
sytuacji.
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Kazanie proboszcza: "pioruny na "Falę" przykłady z wojny
hiszpańskiej. "
Pytanie generalne: czy "to" może istnieć w ogóle poza całością
społeczną, i czym wtedy będzie, dla niego!
Proboszcz angażuje się w walkę - biskup wysyła go na rekolekcje.
6.5.
"W dniu, w którym przyszedłem na świat Stressemann powiedział w
Lidze Narodów ... "
Wilga, 17.5.
Skończyłem nowelę filmową o falansterze Modrzejewskiej w Kalifornii.
Jest to - po Dembowskim, Konradzie Wallenrodzie, Szopenie - kolejny
potworek ignorancji, tępej wyobraźni, nachalnej chciwości. Zastanawiam
się czy w tej twórczości nie objawia się mój prawdziwy smak literacki,
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który gdyby znalazł uznanie postronnych - mogło by się i to zdarzyć zadowoliłby w końcu i mnie. Ponieważ jednak czuję - przez skórę dezaprobatę tych, na których mi zależy, sam cierpię także, jako że mam
umysł wbrew pozorom bardzo zależny i zupełnie niewykształcony.
Nie da się wprost powiedzieć jak bardzo sobą gardzę po dokonaniu
tego dzieła. Ani jednej myśli - i ileż zamachów na nie - ani jednej postaci
żywej - a za to tłum stereotypów. Żadnego dramatu, a tylko nudne
wmawianie czytelnikowi, że coś się dzieje, coś się stanie - nędzne
plotkarstwo bez szacunku dla prawdy.
Zastanawiam się czy może być inaczej. Każdy rodzaj literacki i każdy
rodzaj sztuki ma sobie właściwe tematy. Tak jak trudno sobie wyobrazić
wiersz o machinacjach giełdowych, lub dworskich instytucjach, które to
tematy - jak wiadomo - doskonale opowiada się w powieściowej formie,
tak jak trudno wyobrazić sobie psychologiczną operę, albo monumentalną
powieść, tak nie każdy temat powieściowy nadaje się do filmu. Film
znakomicie opowiada wojenne i podróżnicze przygody, także kryminalne
afery, natomiast z wszystkich innych rzeczy - przynależnych powieści,
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poezji, dramatowi, robi obrzydliwą papkę. Czy nie jest w ogóle film
specyficznie amerykańską sztuką, która poza Ameryką udaje się tylko
wówczas gdy podobne elementy gdzie indziej się pojawią, jak np. u nas
albo we Włoszech podczas okupacji. Można właściwie powiedzieć, że są
filmy amerykańskie i lepsze lub gorsze ich naśladownictwa.
Brednie oczywiście, bo Bergman, Fellini i Tarkowski są absolutnie
oryginalni.
Jak mogłem podobną brednię pomyśleć!
Naturalnie, ponieważ mnie nie udał się kolejny scenariusz chcę
wszystkim wmówić, że ponoszą podobne klęski, których przyczyna na
dodatek tkwi w samej istocie tej sztuki.
Jeszcze jeden dowód mojego zupełnego zidiocenia.
*
Pierwsza noc w Wildze. Może to i przyjemne, ale usposobienie moje
jest tak drażliwe, że nawet śpiew ptaszka wydał mi się nachalny. Mówić mi
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się nie chce. Każde słowo Kazi do mnie powiedziane wydaje mi się
zniewagą, a jej krzątanina konwulsjami opętanej.
Poszedłem na spacer przez las, jak mi się zdawało, w stronę Wisły; po
kwadransie drogi przez piaszczyste wydmy i jakieś, suche, szorstkie
wrzosowiska, przedzierając się przez zagajniki karłowatych sosen
oplecionych pajęczynami, usłyszałem z daleka wrzask ptasi, i jak
spragnione zwierzę poczułem z dala zapach wody. Za chwilę znalazłem się
nad wodą. Nie było do niej dostępu; dzieliła mnie od niej gęstwina trzcin i
szuwarów, i z niej dochodził właśnie ten ptasi klangor. Ponad kity kwitnące
raz po raz wzbijały się białe rybitwy i biły skrzydłami w powietrzu poczem
rzucały się do ślizgowego lotu. Raz po raz wyfruwały stamtąd jakieś
kolorowe stworzenia, a całemu temu ruchowi towarzyszyły skrzeki,
krakania, gwizdy, rzępolenia, trele, koloraturowe etiudy, piskania
wszelkich odcieni, we wszystkich możliwych tonacjach.
Las kończy się tam pięknym zagajnikiem karłowatych sosen o bardzo
drapieżnych kształtach, dalej jest wrzosowisko wyjeżdżone już trochę
przez samochody, a w miejscu, gdzie grunt opada ku ptasiemu uroczysku,
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rosną rzędem piękne, stare, rozłożyste i nadzwyczaj foremne dęby podobne w swoim zewnętrznym bogactwie do małych, barokowych
świątyniek, takich co to mieszczą się pod jedną kopułą. Pod jednym z
takich dębów siedziałem, wsłuchany i wpatrzony w ptasie interesy; gdy
wstałem, zobaczyłem o krok ode mnie pozostawione butelki z wódki,
plastikowe pojemniki z oleju samochodowego, a trochę dalej stos
potłuczonych rur i misek klozetowych - W lesie już czyściej; są domki
takich jak my dorobkiewiczów, a nawet paru z nich z takimi samymi
łysinami jak moja, z bramkami takimi, z pudlem takim jak mój, powyłaziło
z domów letnich, takich jak mój, tak jak ja napawać się śpiewem ptaków.
W końcu okazało się, że woda na którą patrzyłem nie była Wisłą, ale
stawami rybnymi należącymi do PGR Wilga. Do Wisły jest znacznie dalej.
*
Rozmyślania o X.
Myśl najdziwniejsza, właściwie odkrycie: wszelkie uczucie negatywne
2490

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

poczytuję sobie za winę, i aby usprawiedliwić się z niego postępuję wbrew
niemu, na przekór mnie. Robię więc to czego nienawidzę, zakochuję się w
przedmiotach mojej antypatii. A więc staję się niebezpiecznym
szkodnikiem w dziedzinie uczuć, bo je zakłamuję w imię mody.
25.5.
Po wczorajszej klęsce, z której nie zdołałem podnieść się aż do
wieczora (wódka u Joasi), dziś rano obudziłem się z myślą tak jasną, jakby
mi zostało podyktowane: w tobie już nic nie ma, już nie masz czego szukać
musisz obrócić całą energię Twoją i ciekawość i czynność na zewnątrz, na
poszukiwanie czegoś co musisz wprowadzić do twojej duszy, aby ją
odmienić. Twoją duszę może zbawić tylko przybysz z zewnątrz.
Cykle psychologiczne: immunitety (auto-psychoanalityczny) i
transcedentny, który jeszcze nie wiem co znaczy. W historii kultury
pierwszemu odpowiada cykl filozoficzny (hellenistyczny), drugiemu
mesjaniczny (judeo-chrześcijański).
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Wilga, 1.6.
Oddałem Modrzejewską. To zupełny idiotyzm. Ani to scenariusz, ani
literatura, a miało być both. Oddałem scenariusz Hübnera. Przynajmniej
bez pretensji. Z pierwszego powinienem jeszcze dostać 12.500,- brutto, z
drugiego ok. 20.000,-. I cześć! Więcej o tym wszystkim słyszeć nie chcę.
Zajmę się teraz Gombrowiczem - wykończę szkic o "ślubie" i "Iwonie",
trzeba dopisać "Operetkę".
Powinienem do tego przeczytać Witkacego, bo porównanie jest
interesujące, nikt tego dotąd nie zrobił, a pozatem warto skorzystać z okazji
do przeczytania Witkacego.
Potem Ferdydurke - z notatek.
Pornografia i Kosmos razem.
Przedtem wszakże: Gestalttheorie, Buber, Scheler, bo między
Ferdydurke a późnymi powieściami są lata studiów filozoficznych. Było to
prawdopodobnie powierzchowne, ale Gombrowicz mało czytając wiele
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rozumiał.
Lektury: skończyć Stalina.
Zabrać się do lektur amerykańskich. Zacząć od historii Millera.
Tockenwille.
Ciągnąć poranną historię Camilli. Po Camilli: Brendan.
*
Spędzam już drugi weekend w Wildze i po raz drugi źle się tu czuję.
Wszystko mi się tu wydaje obce i wrogie, a najbardziej Kazia w swoim
budowlano-ogrodniczym szaleństwie, oczekująca ode mnie wciąż nowych
wyrazów uznania oraz pracy fizycznej. Pewnie, że i ja irytuję moją
niechęcią dla jej dzieł oraz do łopaty i siekiery. Najśmieszniejsze, że to
wszystko nazywa się dla mnie; dla mojego dobra - dla mnie dom, dla
mojego dobra "ruch na świeżym powietrzu", a jednego i drugiego nie
znoszę. Ta definicja naszego związku - ofiarowaliśmy sobie nawzajem to,
czego nam nie trzeba - sprawdza się tu w całej rozciągłości. Dodam: i
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nawzajem domagamy się wyrazów wdzięczności. Nasz związek nie polega
na wymianie "biorę" - ale "daję" i domagam się wdzięczności - czyli
zależności.
2.6.
W bibliotece.
Wczoraj spęd u Ludwika Z. na cześć nowej kolekcji oraz Ottona v.
Bismarcka. Nic ważnego.
Więc dobrze, jestem wolny.
Od czego zacząć.
Gombrowicz.
Dobrze, od czego zacząć owego Gombrowicza.
On miał, jak się zdaje porządne, jak na owe czasy, wykształcenie
psychologiczne i filozoficzne.
Co czytał to chyba ważne. Zajrzeć do jego artykułów. "Czas"!
Czas 1936-38.
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Gazeta Polska 1934-35.
Kurier Poranny 1934-39.
10.6.
Umarła pani Janka Słonimska. Dziś zadzwonił Jerzy A. z szyderstwami
na to, że oboje Słonimscy leżeć będą w Laskach. Opowiadał mi przy tym o
ojcu Placydzie, opacie tynieckim. "Ja go znam z Paryża ... byłem u niego ...
Słuchaj! ... Dom w obskurnej dzielnicy arabskiej ... Otwierał cudowny
młody Hiszpan ... Czułeś zapach róż ... Sypialnie, apartament ... otwierało
się drzwi z sypialni, a tam stał ołtarz.
Potem okropnie się zgniewał na wszystkich, którym nie podobały się
opowiadania o Ablu. Wam trzeba Brylla ... trochę uszlachetnionego Brylla.
... Tylko na to zasługujecie ... prawda, prawda, prawda ... - powtarza,
prawda w nieskończoność, aż mu głos zanika.
*
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Tak, to idiotka, to już wiadomo napewno, nie ma się co dziwić, nie ma
co rozpaczać, pogodzić się z losem znosić go godnie.
11.6.
Znalazłem wczoraj na półce koło tapczanu notatki sprzed roku, z czasu,
kiedy leżałem po tym jakimś urazie kręgosłupa, czytając "Przygody
człowieka myślącego":
Dąbrowska: "My ze Stefem dzielimy sobie ludzi na takich, z którymi
nie miewa się głupich nieporozumień, i takich, z którymi wszystko
prowadzi do głupich nieporozumień.
My z Kazią należymy do drugich.
Str. 344 - o dyktatorach i emigrantach;
361 - huk - po którym następuje szelest - dokładnie to, co usłyszałem 1
września.
Pozatem interesujące notatki do powieści pt. Syn.
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*
Rozmyślania o fanatyzmie.
F. to człowiek, który żyje bez dystansu. A dystans to jakby miejsce na
myśl, na refleksje nad tajemnicą istnienia i jego celem; myśl nie znana się
zjawia, jest ostatnim gościem, ale miejsce dla niej musi być zawsze gotowe
i widoczne w całym sposobie bycia. Dlatego myślącego człowieka poznaje
się nawet po sposobie, w jaki je jajko na miękko.
18.6.
Wczoraj głupia awantura z Jędrkiem. Popołudniu Bałdygowie na
podwieczorku, wieczorem u Arturów z Turowiczem. Rozmowa o audycji
etc. Coś tu się poplątało. Myślę, że to trzeba wyjaśnić. O jakiej polaryzacji
mówi Artur?
Istota rzeczy polega na braku ideologii pozytywnej. Nikt dzisiej w
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Polsce, nawet komuniści, nie wierzy w rozwój rzeczywistości zgodny z
programem ideowym. Wszyscy, nawet komuniści wiedzą, że rzeczywistość
składa się z samych odchyleń. U podstaw tego przekonania leżą dwie
absurdalne dyrektywy sformułowane przez przywódców radzieckich:
pierwsza, Chruszczowa, o współistnieniu antagonistycznych systemów
społecznych, druga, Breżniewa, niesformułowana, ale praktyczna, o
naprawie socjalizmu przy pomocy importowanego kapitału i technologii. Z
tą chwilą ustrój stracił wszelkie znamiona ideologiczne; nie tylko ideologii
nie głosi, ale trudny jest do ideologicznej krytyki. Jedyną koherentną
krytykę
ideologiczną
można
przeprowadzić
z
tradycyjnego
komunistycznego punktu widzenia. Ale na to nikt nie ma ochoty.
Wszystkie inne argumenty - liberalne, katolickie czy socjalistyczne upadają z powodów już politycznej niepraktyczności.
Siła sowiecka jest jedynym punktem odniesienia tej ruchomej magmy.
Racjonalne jest tylko to, co z nią paktuje, co ją bierze pod uwagę.
Wobec tak zawężonego marginesu dla racjonalnego zachowania
rozrasta się pole reakcji irracjonalnych. Do reakcji irracjonalnych zaliczam
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wszystkie ideologie-rewindykacje.
29.6.
Jak wiele rzeczy składa się na lenistwo! Fizyczna słabość, niechęć do
podjęcia wysiłku, inercja to ostatnie ogniwa procesu, który początki są
swoje bierze z ignorancji i pychy.
Mało mogąc, chcę zdziałać wiele; niekompetentny chcę dowieść swojej
wyższości, ciemny - chcę drugich pouczać; znudzony sam sobą, chcę
innych bawić. Stawiam więc przed sobą zadania niemożliwe do
wykonania. Cóż dziwnego, że organizm wzdraga się przed nimi!
Powinienem być mu wdzięczny za to. Ratuje mnie od śmieszności.
30.6.
Po pierwsze: z czego żyć? Po drugie: jak połączyć konieczność z
ambicjami? Po trzecie: jak połączyć konieczność i ambicje z sensem, jaki
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chciałbym znaleźć i nadać memu życiu?
5.7.
Dawno nie byłem w takiej sytuacji. A może nigdy. Zupełny brak
pieniędzy, ogrom zobowiązań i wydatków, kompletna bezradność.
Realności: wykonać umowy.
1) Modrzejewska.
2) Ameryka.
3) Gombrowicz.
Wziąć pieniądze z konta, zrobić jak najszybciej (2 tygodnie)
scenariusz; z pieniędzmi z konta dotrzymać do wierszówki i pensji.
Uzupełnić scenariusz Hübnera.
Widzę z tego, że jakiekolwiek pieniądze będę miał dopiero w sierpniu.
Jak przeżyć lipiec?
Modrzejewska - 11.600,2500
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Hübner - 6.250,-"- - 6.250,Dembowski - 8.000,- - sierpień
-"- - 6.000,- - wrzesień
----------40.100,- * 35.000,Przyjmijmy, że we wrześniu zaakceptują mi Modrzejewską - to w
każdym razie w październiku nie będę miał już nic.
Sprawdź terminy umów. Złożyć książkę amerykańską jak najszybciej.
Jest conajmniej w połowie napisana.
Dopisać: d.c. podróży. Kalifornię, Kanion, N. Orlean, Iova
(pożegnanie) New York (pożegnanie).
Rozważania o historii amerykańskiej. I co tam z tego wynika.
Warszawa, 31.7.75.
Przeczytałem ważny tekst: Elie Humbert (?) "Fałszywe wyjścia"
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wydrukowany w Tygodniku Powszechnym. Właśnie taka nauka była mi
potrzebna. Wskazuje mi drogę pracy nad sobą, a zarazem kierunek
myślenia w ogóle. Mogę, powinienem, muszę, potraktować go jako pomoc
nadprzyrodzoną. Czy będzie taką, zależy teraz wyłącznie ode mnie.
"Depresja, z którą wiąże się przykre samopoczucie, która przynosi nam
dręczące wrażenie słabości, braku życia w nas, ta depresja jest często
znakiem procesu wzrostu. Dynamika naszej psyche opuszcza częściowo
osobowość świadomą i zstępuje w głąb, aby rozbudzić uśpione regiony
psychiki. Taka depresja odgrywa w ewolucji człowieka podobną rolę jak
jesień i zima w cyklu przyrody. Wszelki bunt i usiłowanie powstrzymania
jej doprowadzą tylko do opóźnienia powrotu wiosny. ...
"Wcale nie wiemy czy mamy z tego (z trudności) wyjść ani jak
możemy wyjść. Jedynie nieznany nam jeszcze, ukryty okres trudności
zawiera zalążki ewolucji tej trudności w nas. Nie rozumowanie, ale właśnie
tam ukryty sens będzie nami kierował. Bóg, który oświeca nas dzięki
inteligencji, prowadzi nas innymi drogami. [Psychologia]pomaga nam
zróżnicować pole obecności i działania Boga w nas. Tłumaczenie snów, na
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przykład, rozróżnienie ducha, w jakim odbywa się takie czy inne zjawisko
w nas, ułatwia rozpoznanie "poruszeń", "tchnień" prowadzących
człowieka.
Nie chodzi więc o to, aby decydować, ale usłyszeć.".
Dobrze, ale jaki sens ma żyrafa, która mi się dziś w nocy przyśniła?
Warszawa, 13.8.1975.
Jędrek we Włoszech, nie wiem nawet gdzie dokładnie, my tu, do
wczoraj były wielkie upały, dzisiaj ochłodziło się, ale słońce nadal
przyświeca. Nie mam pieniędzy, piszę bzdece dla filmu, truję się kawą
marago i proszkami z krzyżykiem, raz palę, raz nie palę, dużo śpię w ciągu
dnia, czyli wszystko jest jak rok temu, jak dwa, jak trzy itd. I wciąż myślę o
tym jak to być powinno. Postanowień moich i planów, a także gniewów i
wyrzutów, nawet już zapisywać nie warto. To tak w kółko - jak mówi
Iwona Księżniczka Burgunda.
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15.8.
Wczoraj nasza rocznica - dwudziesta druga. Piękny bukiet z Polnej.
Wieczorem "rodzina" - Arturowie i Joasia. Artur pijany przypomina
Zbyszka Herberta: nieustanne monologi, inwektywy, koszarowe koncerty.
Ostatecznie przyszło mi do głowy, że oboje - Artur i Julia - mają na mnie
bardzo zły wpływ. Są leniwi, nie mają poważnych zainteresowań i małe
ambicje. A ja, jako człowiek niezmiernie na wpływy podatny zapatrzony w
nich, staję się ich karykaturą.
16.8.
Wczoraj wstałem rano i pisałem, potem głupio. Wyjazd do Wilgi, tam
awantura: do domku włamały się jakieś szczeniaki na libację i orgietkę.
Nic nie ukradli, bardzo zaświnili stół, łóżka i kuchnię. Wszystko co było
zjedli i wypili. "Pomiestrzenie na pierwszy żud oka przedztawiało
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kompletny bałagan" - jak napisał do protokołu milicjant. Kazia zachowała
się doskonale, jestem dla niej pełen uznania. Na posterunku oglądałem
komendanta Kondera w akcji, tego samego, który zachwyt mój wzbudził
już parę lat temu, gdy dochodziłem kradzieży słupków. Spełnia właśnie
rolę, jaką dawniej spełniał proboszcz, a jeszcze dawniej dziedzic.
19.8.
Te nasze idiotyczne myśli twórcze, to, poszukiwanie tematów, te
tortury jakim jest wymyślanie motywacji - jakaż to strata energii i czasu!
Wszystkie prawdziwe tematy są po prostu zakazane i prawdziwie
dramatyczne motywacje są zakazane. Cała historia profesora Zaremby i
jego asystenta Wiechny, jakiegoś blasku by nabrała, gdyby do konfliktu
wprowadzić partię, którą oczywiście się posługują i która konflikt starych i
młodych rozstrzyga na swoją korzyść, i gdyby wprowadzić jednego
niezależnego człowieka próbującego uwolnić się od tej mocarstwowej
opieki sprawiającej, że wszyscy - i młodzi i starzy - czują się niedojrzali
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chociaż zgrzybiali.
Ale to, że tak pisać nie można nie oznacza bynajmniej, iż z prawdy
należy w ogóle zrezygnować; można do niej się zbliżyć. Pokazać skutki,
nie pokazywać przyczyn. Jakie są właściwe skutki psychologiczne
patronatu partii w każdej dziedzinie życia? Obniżenie poczucia
odpowiedzialności. Ostatecznie, każdy wie, iż odpowiedzialność weźmie
aparat partyjny, który jest anonimowy. On też weźmie na siebie zasługę,
odpalając taką jej część człowiekowi, który tam coś zrobił jaką w
sekretnych ustaleniach uzna się za właściwą. Może pieniądze, może order,
a może też nazwisko? Póki gra toczy się tylko między poszczególnym
człowiekiem albo zespołem a aparatem partyjnym, proceder jest tylko
upokarzający; gdy w grę wchodzi rywal, rzecz nabiera cech demonicznej
polityki. Jeden z rywali musi bowiem zaskarbić sobie łaski partii. Jak to
zrobi? Najłatwiej byłoby to zrobić poprzez dyskredytację rywala, ale to
niezawsze popłaca. Partia jest czuła na pieniądze. Najlepiej więc przekonać
ją, że popierając go, mniejsze ponosi koszta, większe odnosi korzyści. W
rywalizacji nie wygra więc sprytniejszy, ani okrutniejszy, ani bardziej
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brutalny, ale tańszy, gorszy.
I co jest jeszcze okropne w naturze tych konfliktów: że jest ona
nieuświadomiona, ludzie biorący w nich udział, nie wiedzą co się
właściwie z nimi dzieje. Nienawidzą się - dlaczego? O co naprawdę
walczą? Wedle jakiego kodeksu?
Weźmy przykład: Zaremba nazywa Wiechnę tchórzem. Dlaczego? Bo
sam się boi? Wiechno to rozumie i pyta Zarembę spokojnie:
- Czego miałbym się mianowicie bać?
- No to jazda, mów pan!
- Ależ ja nie mam panu nic do powiedzenia!
- To ja panu powiem: ...
Nie, to głupie.
"To znaczy, że okrzyk Zaremby: "tchórz" jest bez sensu, nic z tego nie
wynika dla dalszego ciągu.
Dane:
Zaremba:
- Ja jestem bardzo poważny.
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Wiechno:
etc. etc.
*
Po śniadaniu poświęciłem pół godziny na rozmyślania o moich
przyszłych, nader prywatnych sprawach i doszedłem do wniosku, że
wszystkie najważniejsze decyzje mojego życia podyktowane były
wyrzutami sumienia i pragnieniem decyzji. (Kazia - Jagoda, upór w
sprawach literackich - kapitulacja - 1949, 1951, 1953 roku: zjazd
polonistów, decyzja pracy w Dzienniku, a potem w Życiu Literackim,
opowiadanie, które pisałem po powrocie z ZSRR).
*
"I GORZKO PŁAKAŁ"
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*
Nienawiść do reżimu zabiła we mnie wszystkie inne uczucia, a tę
nienawiść zabiłem sam ze strachu, i aby żyć. Nie zostało mi nic poza
pogardą dla siebie samego i nienawiścią dla tych, którzy dzielą hańbę. A to
jest uczucie absurdalne. Nienawiść jest dobra, gdy zwraca się w stronę zła
abstrakcyjnego, - tylko ono zasługuje na nienawiść. Ludziom winienem
miłość, jako jeden z nich.
20.8.
Obudzić w sobie tę nienawiść abstrakcyjną i tę miłość konkretną;
ukochać wszystko co żywe, nienawidzić, zwalczać, niszcząc martwe idee i
prawa, które torturują, upokarzają i ograniczają człowieka i robią go tym,
czym jest, na wpół uśpionym, lękliwym, obrzydliwym i podłym - on, który
wie jak być podobnym aniołom.
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*
Przyjechała! Didn't she see me crossing the street just when she has
been driem by her friend; didn't she?
*
I must start once again. I've got a plan: te tell me anger which has being
consumed me for so many years, destroyed all my thouts and feelings.
Napisać wreszcie tę powieść mojego życia, spowiedź człowieka
doprowadzanego powoli do stanu debilności.
Bo przecież staję się debilem, to nie ulega wątpliwości.
*
Jakie są racje, ażeby pracować? Jeśli nie dla zbawienia duszy i jeśli
lenistwo nie jest jednym z grzechów głównych, jeśli nie jest to przymus tak
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twardy i nieunikniony, jak ten, któremu podlega osadnik w puszczy, co z
każdym ściętym drzewem zyskuje garść ziarna, więc musi je ściąć, jeśli
praca nie wynika z impulsu organicznego, jak to jest u rzemieślników,
kupców, a nawet niektórych artystów, jeśli żaden przymus, ani zewnętrzny,
ani wewnętrzny nie narzuca jej bezwzględnie wraz z całym rytmem życia,
to dlaczego?
Dla tego samego. Praca może być odczuwana jako część składowa
rytmu życia, ale jest i tak jego częścią, tyle tylko, że ten kto rytmowi temu
spontanicznie nie służy, z woli życia, musi przymusić się do niego mocą
refleksji nad jego istotą. Praca jest wyrazem woli życia, który nie wszyscy
mają w jednakowym stopniu. Ileż jest powodów, aby jej nie mieć wcale!
Ileż przyczyn jej osłabienia! Kto jednakże do życia (i w pracy), musi
przymuszać się, traci na energii, zyskuje na refleksji, więcej wie o życiu (i
o pracy) przez to, że nie ma ich za rzeczy oczywiste.
Co do mnie: straciłem argumenty ogólne (np. religijne), nie dość mocne
mam w sobie. Może najsilniejszy jest estetyczno-moralny: nie psuć
ogólnego obrazu. Każdy sprawnie pracujący człowiek powołuje dziesięciu
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naśladowców, każdy leń powołuje stu naśladowców. Pracować - żeby inni
pracowali, żeby ciekawiej, ładniej było na świecie; żeby bardziej bliski był
ten świat, tym bardziej twórczy.
21.8.
Aż do 1963, jak długo istniał PK (Przegląd Kulturalny - przyp. KK),
robiłem ruch w krytyce literackiej. 1963-1968 wydałem lub napisałem:
Szyfry, Dziecko, Wieczór listopadowy. 1967-1969 - pisałem Grenadiera i
tłumaczyłem Baudelaire'a; 1969-1972 - pisałem felietony do TP (Tygodnik
Powszechny - przyp. KK). 1972-73 byłem w USA. Od 1973 do teraz robię
scenariusze.
Napisałem:
2 scenariusze o Szopenie;
1 o Dembowskim;
1 o Sienkiewiczu;
Mgły i tę brednię dla Hübnera.
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Razem 6 w ciągu 2 lat.
W sumie ubiegłe dwa lata należy uznać za najbardziej jałowe w całym
moim życiu. Scenariusze te to skutek powodzenia "Wesela", zwiększonych
potrzeb finansowych oraz sytuacji w życiu literackim, jaka powstała w
1968 roku. Nie byłoby może nic w tym złego, gdybym obok tych
scenariuszy robił jeszcze co innego. I do tego trzeba doprowadzić.
1. Strach. (burza, ciemność). Zakopane 1939. matka.
2. Wojna mnie zaskoczyła. Namiętność bycia wszędzie. (Samotność)
3. Miłość. Dzidka - malarka - za nią do ASP. Deiches, Ferster.
4. Bóg. Liturgia. Ks. Karol i ks. T.S.
5. Camilla II.
Kompozycja przez narastanie. Jeżeli I rozdział jest strach, a II
samotność (wścibskość), to strach tutaj dodaje się do samotności,
(Samotność + strach), a następnie samotność + strach + miłość. etc., aż do
summy w rozdziale pt. Camilla II. Konkluzja: całe życie przeżyte w tak
małej skali, zanim zdążyłem w ogóle wyrosnąć. I po tym wszystkim
traktują mnie wciąż jako małe dziecko. A ja już wszystko wiem!
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Tego samego dnia, godz. 16:48.
Pewnie, jeśli jesteś, a któż wie napewno, że Cię nie ma, któż nie chce
abyś istniał, w pośród tych zaś, którzy chcą abyś istniał i gotowi są kochać
Ciebie jestem nienajostatniejszy, Panie mój, wejrzyj na mnie łaskawie i
pomóż mi opanować wolę, zmusić mój umysł i całe moje ciało do wysiłku,
spraw abym pracował tyle na ile mnie stać, i wiele więcej, ponad siły, daj
mi to szczęście, o którym marzę najbardziej, szczęście spełnionego trudu i
wykonanej powinności. Wiem, że to szczęście jest w moich rękach, ale te
ręce słabe. Wzmocnij je. Jakiś wróg jest we mnie, który umysł mój stępia, i
siły mi odbiera; pokonaj go, bo ja sam już nie potrafię. Spraw ten cud,
niech się stanie teraz, natychmiast, dzisiej, o tej godzinie 16:58, zanim
wybije piąta, która niechaj będzie godziną mojego przeznaczenia wedle
najwyższej przenajświętszej Twojej woli. Amen.
22.8. godz. 6:35.
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"Leżałem na tapczanie, zwinięty w kłębek, z książką otwartą blisko
głowy, kiedy ojciec wszedł i powiedział, że pojadę do Zakopanego. "
Wilga, 24.8.
Pochmurno. Pojechałem do Rębkowa. Wróciłem z Rębkowa. Wlazłem
na strych. I siedzę. Pies goni po lesie, węsząc za mną. - Nie może
zrozumieć, że wszedłem na górę.
25.8.
Istotą wiary jest pewność, że człowiek jest na dobrej drodze do
odnalezienia swej identyczności z Bogiem; ta wiara oznacza akceptację
tradycji - jako drogi przebytej - i otwarcie na przyszłość. Wierzę więc, że
eucharystia jest znakiem obecności Boga, i że znaków takich może być
jeszcze wiele. Tylko potencjalna wiara w inne znaki, wzmacnia moją wiarę
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w Eucharystię.
*
Nie mamy wyboru innego jak między postępowaniem w sposób
wytyczony przez tworzącą i myślącą ludzkość do tej pory, a
samobójstwem, które - jeśli miało by być konsekwentne, rozumne musiałoby nastąpić odrazu, w milczeniu, bez żadnych komentarzy.
Ludzkość myśląca i tworząca była pewna Boga i zbawienia; powiedzieć
sobie: postępujemy tak jakbyśmy byli również pewni - a powiedzieć:
wierzę, że Bóg jest, nie ma żadnej różnicy. Prócz językowej! Między: nie
zabijam się, bo wierzę w Boga, a: widocznie wierzę w Boga, skoro się nie
zabijam - też nie ma żadnej różnicy prócz językowej. "Credo quia
absurdum" i "pari de Pascal" są tak samo negatywnymi wyznacznikami
wiary.
Istota wiary, i jej dodatki.
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*
Jeżeli istotą wiary Katolickiej jest okruch opłatka i kropla wina, jako
znaki boskiej obecności, albo lepiej: jako znaki na boską obecność, a
dokoła narosła taka masa bredni, która brednią zupełną nie jest tylko o tyle,
o ile odnosi się do tego okrucha; tej kropli, jeśli zarazem ten okruch opłatka
i kropla wina są tylko jednym ze znaków możliwych, jakie na przestrzeni
całych dziejów pojawiły się dla człowieka, jakże daleko jesteśmy ... jakże
mały jest każdy z nas ze swoją wiarą tym rozpaczliwszą im do różnych
funkcji ma ukształtowany umysł.
*
Paradoks wiary i inteligencji; wyżej ukształtowana inteligencja musi
dojść do wiary; i musi zarazem wiarę odrzucić.
*
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28.8.
Zbawcza lektura zakreślonego kiedyś fragmentu Junga: odkrycie
strachu jako podstawowego czynnika wszystkich moich zachowań.
Przyczyna moich roztargnień przy lekturze: to zaczęło się wtedy, kiedy
zacząłem czytać książki po to, by je zapamiętać i aby treścią ich
posługiwać się w moich perwersjach intelektualnych. Ze strachu nie tylko
nie mogłem nic zapamiętać, ale nawet zrozumieć, a napięcie było tak
ogromne, że myślą uciekałem od niego do innych przedmiotów; stąd
nieustanne roztargnienie, męka, a w końcu niechęć do czytania w ogóle.
Ale nie mów o tym nikomu.
Przyczyna moich roztargnień przy pisaniu: opór przed napisaniem
słowa ze strachu, że ono zastygnie i będzie mnie straszyć. Przypomnij
sobie początki swojego pisania - wszelkie presje - a łatwo zrozumiesz
dlaczego tak się stało.
Jak się od tego uwolnić? Pozbyć się lęku, po prostu przestać się bać.
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Uświadomienie sobie tego lęku powinno mi wiele pomóc. Już wiem,
napewno wiem na czym mam się skoncentrować. Właśnie na zwalczaniu
lęku.
Jest to bowiem lęk czysto subiektywny, wynikający z mojego stosunku
do przedmiotu, nie ma przyczyn obiektywnych. Zagrożeniem, którego się
boję jest utrata równowagi wewnętrznej na skutek dominacji, jaką
przedmioty mogłyby nade mną uzyskać. Stąd bałwochwalczy, magiczny do
nich stosunek. Ja nie pracuję nad książkami, ani nie współżyję z ludźmi, ale
zaklinam je za pomocą różnych praktyk, aby zniknęły. Jak te
błogosławieństwa, które rozdawałem na cztery strony świata.
[Napisać historię lata 1939 - historię strachu].
29.8.
Mój cel optymalny: dojrzeć do śmierci, znaleźć w niej upodobanie, aby
to było radością i zwycięstwem, i spełnieniem, gdy przyjdzie.
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*
Panuj nad myślą. Nie dopuszczaj do głowy wszystkiego, co do niej
przychodzi. Cenzuruj myśli. Myśl to publikacja.
*
Ze wstępu Przybylskiego do "Dziennika" Anny Dostojewskiej:
"Charakter, który jest dla człowieka bogiem ... "Co to znaczy?
30.8.
Modlitwa o dobrą pracę.
Ojcze, z którego twórczego wysiłku powstało wszystko co jest, który
udzieliłeś wszelkiemu istnieniu swej energii i woli, spraw, proszę cię, abym
z moimi małymi zdolnościami i mizernymi siłami nie pozostawał w tyle,
poza całą spieszącą się naturą, a nade wszystko abym, otrzymawszy od
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Ciebie należną mi część Kosmicznego talentu, nie marnował go, nie
trwonił. Pokrzep mnie swoją siłą, nie dopuszczaj zwątpienia, przypominaj
mi, że nie do siebie należę, ale do ciebie jako pracownik twego
laboratorium, i że ode mnie, jak od każdego twojego stworzenia, zależy
ostateczny rezultat twojego przedsięwzięcia, o którym tylko ty wiesz.
Poddaję się woli twojej i odtąd nie własnych, ani niczyich innych rozkazów
słuchać będę, ale twoich; bo wszelka praca, choćby najpodlejsza do ciebie
należy. Rozporządzaj mną i nie karz opieszałości mojej brakiem uwagi, ale
daj mi znać, że jesteś przy mnie, zsyłając na mnie błogosławioną jasność
myślenia i dar twórczego, radosnego pośpiechu. Przez Chrystusa Pana
naszego, amen.
31.8.
"O ile głupcy pracują z przywiązaniem, mądrzy winni pracować, bez
przywiązania ... pracować nad tym, by w świecie był ład ... "
"Większą radością jest źle wykonać swe zadanie, niż dobrze wykonać
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zadanie innego człowieka." ("Bhawadagdita").
*
Rekonstrukcje i persyflaże - dziedzictwo romantyczne. Nietwórcza,
odtwórcza epoka. Epoka nostalgii. Jedyna prawdziwa nowość w literaturze
i powieści. Ale urodzone z dziennikarstwa i nauki.
Pociągnąć to dalej: pisać tylko prawdę, tylko w oparciu o własne
materiały i relacje autentyczne.
Fikcję odczuwam jako coś zupełnie nieznośnego.
*
Tajemnica stylu: prawda.
Styl ujawnia rodzaj prawdy.
Styl romantyczny: prawda uczuć.
Styl współczesny - mój styl: prawda faktu i ukrytych w nim struktur
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poznawczych.
Fakt jako metafora epistologiczna.
Moja dyscyplina powinna się składać z samych zakazów: nie wolno mi
nic zmyślić, nic poprawić w relacji. Wolno mi napisać tylko to, co sam
przeżyłem - nic więcej - albo co mi opowiedziano, albo co przeczytałem nic więcej! Starając się o tym wypisać wszystko co się da.
Pisać dwoma torami: opowiedzieć tak rzeczy współczesne, oraz
opowiedzieć rzeczy historyczne, starając się odbarwić je ze wszelkiego
zmyślenia.
A tam gdzie jest coś niewiadomego - nie wpisywać domysłów, ale
mówić po prostu: nie wiem. Nie robić literatury z domysłów. Nie
przetwarzać metafor na fakty, lecz z faktów tworzyć metafory.
Pisarz najbliższy byłby zatem chyba Flaubert?
Rozpocząć od studiów nad Flaubertem?
Ale z tego punktu widzenia odczytany Dostojewski? Z tą jego pozycją
narratora jakby nienajlepiej poinformowanego?
Zająć się w ogóle teorią, strukturą fabuły. Przekształceniami zdarzeń.
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Jak przekształcono zdarzenia historyczne, jak przekształcono zdarzenia
współczesne. Dochodzić - o ile się da - do źródeł.
Czytając Mme Bovary: nuda zaczyna się razem z "charakterystycznymi
dialogami".
*
Wróć do swojego pomysłu powieści o wypadkach galicyjskich 1846
roku - to jest dobry temat i pokazanie warsztatu - i dobre masz materiały.
*
Wspomnienie Dyr. Forysia i chłosty, jaką przeprowadził wtedy,
przybrało w mojej głupiej głowie kształt fabuły jakby wziętej z
"Syzyfowych prac"ze mną jako przemawiającym bohaterem, a nawet
inicjującym defenstrację Forysia. Tymczasem istotą wydarzenia było to, że
nikt się nie ruszył, że wszyscy, łącznie ze zbitym Krudowskim, byliśmy
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przekonani, że stało się coś strasznego, i że ja (chyba po tym) na rozkaz p.
Lewickiej poszedłem mu złożyć życzenia imieninowe, nawet zadowolony z
wyróżnienia. - Ciebie proszę, bo jesteś najporządniej ubrany - powiedziała
p. Lewicka.
W ogóle - nic się nie stało. Ainsi "Syzyfowe prace" sont _ secrise!
*
Wyobraźnia szybująca w tak niekontrolowany sposób: wyobraźnia
archaiczna. W moim wypadku budująca fabułę w stylu powieści czytanych
w dzieciństwie. Tworzenie literatury: przezwyciężanie archaicznych
(indywidualnych) struktur fabularnych.
11.9.
Czytam w maszynopisie powieść K. Brandysa "Nierzeczywistość".
Pierwszy odruch zainteresowania: str. 54. kiedy narrator zastanawia się,
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a raczej zauważa przemianę Szneja - że Sznej jest już kimś innym
biologicznie. I to porównanie go ze zgwałconą dziewczyną: "pamiętam ...
dziwną zadumę pohańbienia".
Zresztą już charakterystyka Szneji jako człowieka o obwodzie
otwartym ...
Niedużo tego, ale ...
Natomiast: niedomówienia; a raczej omówienia we wszystkich
kwestiach zasadniczych.
Rozmowa w taksówce, owszem (odnowienie dorożki z Mme Bovary),
bo Tola tak jest naprawdę nieobliczalna.
Trzy epoki: mechaniczna, naturalna, metaforyczna - owszem.
Zaskakujące: postawa religijna, to jest taka, która człowiekowi
uświadamia zależność (79).
To chyba nieprawda - dla mnie postawa religijna jest równoznaczna z
aspiracjami - do nieśmiertelności, do boskości, do życia przeciw naturze.
12.9.
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124 - zapasowe organizmy i psychologia.
Część druga - ple-ple.
O Polakach, czym się różnią od reszty ludzi etc.
"Czy kultura bez łaski uniwersalnej pewności w ogóle może istnieć?
Poza Kościołem Powszechnym? "
Nigdy nie było takiej łaski uniwersalnej pewności, a Kościół
Powszechny naprawdę też nigdy nie istniał.
Wilga, 14.9.
Odnowieniem literatury była zawsze prawda.
Nie "nowa" prawda. Stara, jedyna, jedna. To tylko mistyfikacje są
wciąż nowe.
Prawda czeka dziś na odkrycie jej - na odsłonięcie jej z mistyfikacji
ideologicznych i literackich.
Prawda została zaduszona przez ideologie społeczne i programy
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literackie; przez ideologiczną i programową literaturę.
Na dziejach, np. surrealizmu, albo jakiejkolwiek innej awangardy
można pokazać jak utopia społeczna szły w parze z utopiami
artystycznymi". W tym sensie cały nasz wiek aż dotąd był czasem
realizowania utopii, utopia schyłkowe stadium ideologii. Czas od Russa do
Marksa był okresem formowania się ideologii; w literaturze towarzyszył im
sentymentalizm, romantyzm, naturalizm. Czas od ruchów anarchistycznych
po dzisiejsze ruchy amerykańskie i po terrorystów jest czasem realizowania
utopii; w literaturze towarzyszy im literatura programowa: awangardy i ich
wciąż niewygasłe dziedzictwo: od modernizmu po "nouvelle wague", albo
takich bastardów Joyce'a jak Pynchon(?).
Czym jest Strukturalizm?
Czym jest poezja lingwistyczna?
*
1. Powieść autobiograficzna. (Dwie okupacje).
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2. Powiastki filozoficzne. (Dedal).
3. Eseje: historia idei, ustrojów etc.
4. Journal intime: religia, dusza, byt etc.
*
Papież przyjął Amina na specjalnej audiencji w Castel Gandolfo.
*
Brandys: "Jedni w zmienionej Polsce widzieli obcą aneksję i gwałt
polityczny. Drudzy - krajowy program reform, zrównanie społeczne.
Zapyta pan, od czego zależało przyjęcie jednej lub drugiej postawy". - 59.
Brandys uważa, że "decydował o tym duchowy środek ciężkości ...
"Dlaczego nie po prostu przytomność umysłu? Trzeba było być zupełnie
ślepym, aby nie widzieć gwałtu politycznego, i zakutym łbem, żeby nie
doceniać reform.
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Gwałcenie świadomości pozorną problematyką i sens referendum! Coś
z tego zgwałcenia w myśleniu Brandysa.
Nb. "samobójstwo przez pewność".
63 - Interpretacje postaw i działalności w latach 1950-1955.
Prawdopodobnie nie da się stworzyć takiej odpowiedzi. Nie my pierwsi
jesteśmy w takiej sytuacji. Por. maskaradę bawarskiej elity między rokiem
1790 a 1830. Zaledwie 40 lat! A ile transformacji.
75 - "Niczego tak się nie obawiam jak Historii nade mną i Natury we
mnie".
77 - "Eksperyment w ciemnym pokoju".
78 - o wolności i redukcji potrzeb.
15.9.75.
"Nierzeczywistość" Brandysa.
To poważne, napewno.
Pretekst - (kwestionariusz) - trochę mnie męczy i wolałbym chyba,
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żeby go nie było.
Dlaczego?
1. Kładzie zbyt mocny - moim (zdaniem) akcent na polskość, a przeto
osobliwość narratora. Jeżeli jego doświadczenie jest partykularne,
nieprzekładalne, to nie ma żadnego znaczenia. "Nie ma znaczenia" nie
znaczy, że jest mniejsze przez to; "nie ma znaczenia" znaczy, że nie
wzbogaca doświadczenia ogólnoludzkiego, jak dramat z suteren - o ile nie
wydarzyło się w nim coś, co nie wydarzyło się jeszcze nikomu. Pan
zakłada, że to co różni doświadczenie polskie od doświadczenia ogólnego
tylko przez nich samych może być zrozumiałe - i że na tym polega ich
tragiczność - a adresata owych "odpowiedzi", z których składa się książka,
dopuszcza pan do sekretu dlatego, że jest Polakiem z pochodzenia.
Zastrzeżenie to robi Pan odrazu na str. 1: "Gdyby w moich nagraniach
znalazła się wzmianka o Sejmie Czteroletnim czy "Weselu" nie będzie pan
musiał wertować encyklopedii etc. "... Polacy mają kompleks lokalności,
wiedzą, że mówią szyfrem, i że rozwiązywanie ich szyfru nie interesuje
cudzoziemców" ... Skąd Pan wie, że nie interesuje? Na to się używa
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uniwersalnych sposobów opowiadania, zaciekawiania, na to się stosuje
kategorie historii, psychologii, moralności, antropologii, na to są metafory,
aby rzecz tajemnicza przestała być tajemnicza, a lokalna zmieniła się w
uniwersalną. Czy irlandzki szyfr przeszkodził w popularności książkom
Joyce'a, albo kompleks Południa - jakże polski, jakże kawaleryjski! zamknął Faulknerowi wejście na uniwersalne piętro kultury? Zdaje się, że
Pan i ja czujemy jednakową odrazę do literatur południowo-amerykańskich
i obawiamy się, aby literatura polska nie stała się do nich podobna, ale
przecież właśnie idiotyzm tych literatur polega na próbie oczarowania
świata sztafażem - Kosiński próbował tej samej sztuczki w tym swoim
"Painted Bird" i przy użyciu całego aparatu reklamy, oraz w specjalnych
okolicznościach 68 roku - jaki miał do dyspozycji, miał za to taki sukces,
na jaki zasłużył - sukces jednego sezonu.
Obawa przed tym, aby na tle świata nie wydać się dziwadłem wiąże
Panu głos, krępuje swadę. Wtłacza Pan więc w "Kwestionariusz" to co
może i powinno być przedmiotem wielkiego monologu, wielkiej
improwizacji. Proszę sobie wyobrazić jakby wyglądało to, co Pan
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powiedział, po usunięciu tych wątłych rusztowań: wstrząsająco! Właśnie
tak jak leci - chaotycznie, a tak rozległym łukiem - po historii,metafizyce,
obyczajach, polityce, w tym rozkołysaniu tonów od chłodnego traktatu po
namiętny, wściekły pamflet!
Druga rzecz, która Pana krępuje to obawa banału. Aby się od takiego
zarzutu uchronić pomniejszył Pan postać narratora, osłabiając przez to
efekt i zaciekawienie. A co mnie obchodzi jakiś reżyser ze średnimi
sukcesami - co mnie obchodzą myśli Axera, albo Bardiniego? Dlaczego
narrator nie ma być tym czym Pan jest - dzisiej - pisarzem z tak ogromnym
dorobkiem i doświadczeniem, oczyszczającym się z aberracji,
dochodzącym - tak szalonym wysiłkiem duchowym, jaki znać w powieści do autentycznego (samoswojego, jak mawiał Pigoń) wyrazu, do
"Samoswojej" problematyki, do stanu jakiejś pisarskiej, intelektualnej
"łaski". Dlaczego tę osobę pomniejszać, robiąc z niej jakiegoś
intelektualistę - amatora, i akt tej spowiedzi, tego oczyszczenia
pomniejszać, robiąc z niego wywiad dla jakiegoś emmardeure'a?
Przeszkadza mi także historia "Ronda". Najpierw szkoda, że Pan jej nie
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opowiedział do końca, w części pierwszej. Pomysł uważam za świetny,
wypełniony żywymi postaciami, do których przywiązałem się akurat
wtedy, gdy Pan opowieść przerwał - znużony, zdaje się tym, że ją Pan
zaczął zanadto z dala i zanadto może rozbudowując biografię narratora;
utworzenie fikcyjnej organizacji z miłości do kobiety po to, żeby tę ostatnią
ochronić, nie wymaga też aż tak wielu uzasadnień, społecznych,
intelektualnych etc. ta racja miłości jest dość potężna, a najpotężniejsza,
najbardziej wymowna okazałaby się pewnie skonfrontowana ze śledztwem
w sprawie Ronda. Może gdyby Pan to śledztwo opowiedział rzecz
nabrałaby dramatycznego tempa, którego brak Pana znużył i doprowadził
do przerwania, a nawet do podjęcia opowieści na nowo.
Tak czy tak, są to dwa różne utwory: gdybym mógł radzić doradzałbym
skończyć pierwszy tak jak był zaplanowany, a z drugiego Rando w ogóle
usunąć zaś postać reżysera zamienić na pisarza wzbogacając o to, co tylko
Pan o sobie może opowiedzieć: o Kuźnicę, o partię, o Związek Literatów, o
Nową Kulturę, o Polskę i Francję 68 roku, i te najistotniejsze
doświadczenia samotności późniejszej, o tę ciszę jaka się potem wszystkim
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zrobiła, o ten cień, który na Pana zeszedł w momencie szczytowego
dojrzenia.
Ba, ale to już właściwie trzecia książka. Te dwie przecież są. Pierwsza
mnie zainteresowała, druga mnie porwała. Pierwszy odruch prawdziwego
zainteresowania miałem przy 54 stronie części pierwszą, kiedy narrator
zauważa biologiczną przemianę Szneja związaną z jego przedziwnym
olśnieniem politycznym, i kiedy ponadto zauważa jego, Szneja,
podobieństwo do owej dziewczyny, o której powiadano, że ją kiedyś
zgwałcili żołnierze: "pamiętam dziwną zadumę pohańbienia". To bardzo
dobre, jak i cała dalsza charakterystyka Szneja, jako człowieka o obwodzie
otwartym (przypomniał mi się zaraz Janek Kott, ale zastanawiałem się
zaraz nad sobą: obwód otwarty to jest formuła, to jest kryterium, to jest
sposób na odczytanie siebie samego, przypominający metaforę
Toynbee'go, który powiada gdzieś, że dom nie znosi pustki i jeśli nie
wypełni się własną treścią, zamieszka w niej byle kto). Znakomita też
dialektyka rozwoju duchowego podzielonego na trzy epoki: mechaniczną,
naturalną i metaforyczną. Zaskoczyło mnie natomiast określanie postawy
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religijnej: "która człowiekowi uświadamia zależność". (79) To prawda, że
religia jest stosunkiem zależności, ale jest to zależność z wyboru.
Zależność człowiekowi uświadamia więcej rzeczy niż religia - także
podatek, albo paszport w kieszeni - religia natomiast ustalając zależność w
skali kosmicznej, zależność od najwyższej instancji powiększa
odpowiednio skalę wszystkich zależności i zobowiązań. Tak ja to
rozumiem i zawsze sprawę religii rozpatrywałem pod kątem uzasadnienia
owych aspiracji - czy człowiek ma prawo wyróżnić się do tego stopnia z
natury, czy ma do tego więcej powodów niż np. szczur? I myślałem o
religii jako pewnej pokusie, jako umysłowej i etycznej pociesze, jako uldze
w gruncie rzeczy - a nie jako o jednym więcej jeszcze jarzmie. Pana punkt
widzienia mnie po prostu zadziwił.
Dobra rozmowa w taksówce - jakby odnowienie dorożki Flauberta i
dobra w ogóle ... (lepsza od "mewy" z drugiej części), przypominająca
trochę Tobitkę Brezy (pamięta Pan "Amory Tobitki" z "Nieba i Ziemi"?),
ale także Odetę i trochę może Agłaję z "Idioty". Lubię kobiety
portretowane jako kapryśne, nieobliczalne bóstwa, jedną stroną swych
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charakterów schowane w mitycznym cieniu, drugą zaś bezwstydnie
prymitywne, takie jakie Lebenstein maluje - z głowami i biustami włoskich
aniołów i Madonn, a biodrami i zadami kóz i krów ... Przepraszam - jakby
w tym miejscu, sznurując usta, powiedział pijany Zbyszek. Może też należę
do tej rasy męskiej, która kult kobiet przedkłada ponad kulty wodzów. (Str.
... - nie zapisałem).
Zapisałem natomiast rzecz o zagrożonych organizmach i psychologiach
(str. 124) - vide Junga teoria przeciw-psychologii (termin mój) wedle której
każdy typ wytwarza swój falsyfikat dla zakamuflowania swych słabości.
Jakie to podniecające: pokazać jak w czasie okupacji wszyscy żyli swymi
falsyfikatami, albo też - przeciwnie - jak ci, których falsyfikaty
wytworzone w pokoju, nie pasowały do okupacyjnych okoliczności,
ujawnili swe natury prawdziwe.
Tak więc z żalem rozstałem się z "Rondem", bo mi się ... Szejn,
Cerewicz, Gela, ojciec - spodobali prawdziwie; bo mnie zajęła kawiarnia
na Przeskok (więcej szczegółów rad bym znać!); bo mnie fikcja Ronda
zaintrygowała w swoim rozwoju wojennym, jak i w powojennych
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konsekwencjach.
A teraz część druga.
16.IX.
Jutro dwudziesta trzecia rocznica śmierci Mamy. Także środa.
Stary pomysł - pod wpływem lektury "Animals Farm" Orwella odnowił mi się w pamięci:
Jakiś kraj - ubogi, górzysty, zamieszkały w większości przez ludzkość
chłopską dotkniętą typową dla górskich okolic chorobą: głuchoniemotą i
wolem. Większość, powiadam, jest głuchoniema. Rządzi normalna
mniejszość z nizin. Powstają wśród owej mniejszości, a raczej wśród
rządzącej elity niesnaski, toczy się tam zacięta walka polityczna o władzę.
Wówczas jedna z frakcji posługuje się głuchoniemą większością jako
argumentem i czynnikiem prawnym: rzuca hasło "władza dla
głuchoniemych! ".
Robi się straszne zamieszanie. Głuchoniemi dają się wciągnąć jak
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barany; partia demagogów wyciąga najpierw co ambitniejsze stamtąd
jednostki. Szkoli aktywistów w języku głuchoniemych, aby do nich
przemawiać. Usuwa szlachetnych nauczycieli i działaczy, którzy pracowali
dotąd w tej dziedzinie z litości dla kalek. "To nie są kaleki - brzmi doktryna
- to my jesteśmy kalekami skoro jesteśmy w mniejszości." Rozbudza
namiętności wśród kalek, ściąga ich całymi gromadami do miast, urządza
ich wiece i marsze - rzuca głuchoniemych na miasta - fanatyczna młodzież
uczy się też ich mowy, dochodzi do tego, że w postępowym towarzystwie
nie sposób po prostu, wydać ludzki dźwięk. Opanowano teksty, sale
koncertowe, wszystkie środki masowego przekazu. Ostateczne przejęcie
władzy było już tylko formalnością. Jakaś mała prowokacja ...
Była wówczas w tym kraju śpiewaczka, bardzo piękna i uduchowiona
osoba. Wielka artystka, jedyna mieszkanka tego kraju znana zagranicą,
duma jego i chluba. Jej powroty po sukcesach w Mediolanie i Nowym
Jorku były świętami narodowymi, w których brali udział także głuchoniemi
- zwłaszcza, że wówczas śpiewaczka milczała, uśmiechała się tylko i
kiwała dłonią, z okien czarnego Pacharda, który ją wiózł ze stacji. Ruch na
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rzecz głuchoniemych nie obszedł jej zupełnie. Podczas gdy ulicami
przeciągały milczące pochody, których uczestnicy otwartymi szeroko
ustami manifestowali na rzecz głuchoniemych, śpiewaczka ćwiczyła trudne
pasaże pieśni Mahlera. Dochodziło na tym tle do incydentów, parę razy
obrzucono kamieniami jej okna etc. Aktywiści partii zjawiali się u niej,
próbowali ją przekonać, ale zawstydzona artystka nie wstępowała,
tłumacząc się kontraktami.
Sytuacja zmieniła się po rewolucji. Partia rządząca użyła już innych
argumentów: początkowo jeszcze wysyłano ją po cichu (we władzach było
jeszcze trochę zakamuflowanych melomanów, którzy nie mogąc słuchać
artystki w kraju, cieszyli się, że może śpiewać jeszcze zagranicą), w końcu
jednak uznano to za szkodą dla prestiżu kraju. Użyto środków nacisku.
Wówczas pewien mądry, stary działacz namówił ją, żeby przyjęła
doktrynę: i tak ją zmuszą, lepiej więc zgodzić się, i czerpać stąd korzyści,
niż być skazaną i zaznać wszystkich goryczy odosobnienia i zapomnienia.
Artystka zgodziła się, przeszła kurs alfabetu dla głuchoniemych i wystąpiła
z wielkim koncertem dla głuchoniemych, który wzbudził entuzjazm. Znów
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przejechała ulicami miasta, znów kwiaty etc.
Artystka żyła samotnie. Kręcili się tam różni mężczyźni, łączono jej
nazwisko z tym lub owym, jednakże nikomu nie udało się dotąd naruszyć
jej samotności, Owszem, udało się - wraz z ideologią. Mówiono, że zdołał
tego dokonać pewien "Strong man of the new regime", który namówił ją
zarazem na jedno i drugie, otwierając przed nią nowe, nieznane dotąd
rozkosze poddania samo-redukcji. Kto wie zresztą jakie jeszcze czynniki
odegrały tu rolę? Może wiek - kres wieku kobiecego, może kres talentu?
"Kto wie - mówiono - a ja na te wszystkie pytania i powiątpiewania
odpowiem: tak, tak odpowiem bo wiem napewno, a skąd to już tajemnica,
wiem napewno, że ... "
Tego dnia, po odbytym triumfie, artystka była sama. Odprawiła służbę i
usiadła ... przeżywając swój triumf. Miała nawet straszliwą pokusę
nastawienia płyt - miała przecież słuchawki, które przywiózł jej potężny
protektor z zagranicy. Wmawiał jej, żeby dla higieny ducha posłuchała
siebie, prosząc tylko o zachowanie środków ostrożności i ścisłej tajemnicy.
Ale artystka i tego nie chciała. Właśnie walczyła z sobą ... w końcu
2541

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

znalazła ukojenie w tym, że słuchać nie będzie, właśnie zajęta była
wymyślaniem jakichś nowych rozkoszy, nowych ładów w ciszy, w
milczeniu, w głuchocie ... kiedy zadzwonił dzwonek.
Oczywiście optyczny - bowiem wszystkie dźwięki wyeliminowano. Po
prostu zapaliła się czerwona lampka.
Dom artystki był strzeżony, jednakże człowiek, który dzwonił był poza
wszelkim podejrzeniem. Był zupełnie głuchy i niemy. Jak wyglądał? Był
ładny. Było w nim coś bardzo niewinnego. Artystka przyjęła go z
serdecznością neofitki patrząc z przyjemnością na ruchy jego ust, palców, a
także na jego szeroką pierś etc. ... Była przecież podwójną neofitką.
Rozmowa kulała początkowo ponieważ artystka jeszcze nie miała dość
płynnie opanowanej mowy głuchoniemych. Wypytywała go o jego
rodzinną wioskę, o warunki życia, pytała, czy czuje dumę i radość z
powodu objęcia władzy przez głuchoniemych, czy lepiej im się teraz żyje.
Chłopiec na wszystko odpowiadał twierdząco, szczerząc zęby.
Rozmowa w końcu zeszła na sztukę.
Tu artystka zapuściła się w rozważania i fantazje na temat muzyki ...
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uniwersalnej - że muzyką są zbiorowe gesty, rytmy, że to czego słucham
dotąd jest drugorzędne, a nawet że fałszuję istotę muzyki ...
W tej chwili chłopiec zaprzeczył.
Skutki tego zaprzeczenia: artystka, która miała dać wkrótce na
stadionie wielki niemy koncert z towarzyszeniem głuchej orkiestry,
zaśpiewała - ku osłupieniu frakcji i samej orkiestry ... Ci ludzie
usłyszawszy śpiew pociągnęli smyczkami po strunach, zadęli w trąby i
flety ... tłum wrzasnął ... Uczynił się tumult ... Jeszcze niewiadomo było
czy jest to tumult radości czy oburzenia, ale już z sekretariatów Ligi
Głuchych wylatywały meble i papiery ... Tłum śpiewał i, a co
najciekawsze, głuchoniemi wzięli udział w formalnej zabawie wrzeszcząc
ile sił w płucach szeroko otwartymi ustami.
*
Te wypadki zaszły już dawno temu. Podróżni przybywający do tego
uwolnionego kraju nie mają się czemu dziwić. Kraj jak inne; brak jodu w
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powietrzu nadal powoduje głuchoniemotę, ale za to bardzo wysoko stoi
tam lecznictwo. Głuchoniemi biorą udział w rządach i nie są
dydskryminowani. Najgorsze, że ich ciągle przybywa.
*
Skończyłem Animal Farm. Wierzyć się nie chce, że to napisał nieRosjanin. Ciekawe zresztą, że ta książka jak i "Zero i nieskończoność"
kładą akcent na zdradzoną rewolucję z tym ukrytym założeniem, że gdyby
nie Stalin i cała ewolucja biurokratyczna, rzecz udałaby się lepiej.
Bohaterem powieści jest właściwie Snoball-Trocki, jego idea wygrywa
przez negację: gdyby zwierzęta wyzwoliły wszystkich braci nie doszłoby
do zbratania świń z ludźmi, co jest ostatecznie największą klęską rewolucji
na Animal Farm.
Natomiast sam mechanizm terroru, kłamstwa jest pokazany świetnie;
zwłaszcza Squeles.
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*
D.c. Brandysa.
Istota drugiej części nie leży ani w fabule, ani w pretekście i chociaż
jedno i drugie przesadza trochę na początku, ostatecznie usuwa się całkiem,
a zakończenie akcji Ronda jest bardzo dobre.
Istota leży w tym co jest powiedziane o ...
Wilga, 18.9.
Wpadły jakieś pieniądze, nieźle, teraz trzeba działać, żeby je pomnożyć
i w ciągu jesieni i zimy nie znaleźć się w takiej sytuacji, w jakiej byłem
dopiero niedawno.
Wajda szuka tematu współczesnego, trzeba mu go dać. W ciągu tego
miesiąca, kiedy go nie będzie, napisać mu nowelę.
Jaką nowelę?
O czym mianowicie?
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O dorosłych ludziach, którzy zaczynają nowe życie.
Zaczynają nowe życie wypłoszeni jak gdyby, wyrugowani przez
młodych. Ze starego dużego domu, do nowego bloku na przedmieściach.
Są to ludzie, którym nic się w życiu nie udało. poza dzieckiem; dziecko
jest uczonym, ożenił się z uczoną.
Mężczyzna jest instruktorem jazdy w szkole samochodowej, kobieta
pracuje w banku.
Mężczyzna studiował politechnikę zaraz po wojnie, ale najpierw go
wsadzono, potem nie przyjęto i tak został.
Zapowiada wciąż, że kiedy będzie miał czas napisze pamiętnik, albo
powieść o sobie.
Kobieta zrobiła handlówkę okupacyjną, potem różne kursy. Wierzy w
swojego męża.
Znają się od małych dzieci, poznali się w tym starym domu, w
ogrodzie, bawili się razem - przeżyli z sobą całe życie. On był jej
pierwszym i jedynym mężczyzną - ona jego pierwszą i zdaje się jedyną
kobietą. Ale do tego nie chce się przyznać.
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Ale to widać: widać jak patrzy na dziewczyny, które przychodzą na
wesele syna. Widać jak podejrzewa syna, że on z nimi wszystkimi spał, lub
mógłby spać. Widać jak go ta patologia niespełnionej męskości męczy na
równi ze wszystkimi innymi niespełnieniami. I jak się przed tym broni, jak
się przed tą patologią skrywa w swoją przeszłość. W swoje pamiętniki.
Wszystko to - zaszyfrowane - rozpowiada swojej teściowej, która
asystuje weselu. Ona jest jedną z ofiar tego wesela, bo zostaje sama, na
łasce wnuka.
There's also a clash between son and father. They both hate and love
each other for the difference of age between them is too little could they be
any understanding any indulgence. Only her, Mother and wife could help
them and she does. But she's too weak. Insteed of put them together
through [...] of their troubles she intrigues: reveals to son, all the father's
failures and in the same time justifies her son's weakness. She makes them
dwerfed, petty in hope (secret of corge) to bound them, haste to herself in
spite of the new situation. She enjoys the wedding: "they" will be separated
and more in her mercy.
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Jaka jest "młoda"? Chce mieć dla siebie syna, ale pojęła szybko, że go
nie zdobędzie tak długo, póki nie uzyska aprobaty ojca. Stara się więc na
nim zrobić wrażenie, co jest wielkim błędem: on przez swoje niewyżycie
jest zbyt czuły na kobiety, a podniecony nienawidzi ich, wiedząc, że są już
nie dla niego.
W takim układzie następuje przeprowadzka.
Reżyseruje ją żona. "Nowe życie"! Namawia nawet męża do tego, żeby
rzucił jazdy i koserwacje. Te jazdy i konserwacje to zresztą jego wyżycia jakieś flirty.
Cała uroczystość jest popsuta przez awanturę w sąsiedztwie.
Odgłosy jakiejś bójki. Wychodzą sąsiedzi na schody i balkony.
Przyjeżdża milicja, zabiera jakiegoś mężczyznę.
Rano on zostaje sam i wtedy pokazuje się sąsiadka.
I to jest jak gdyby kobieta na którą czekał: zależna, potrzebująca
pomocy i opieki.
Pokazuje się nie odrazu cała - zrazu widzi tylko jej sylwetkę - twarz
pobitą - potem ją słyszy. Stopniowo urasta jej mit w jego wyobraźni.
2548

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Żona (Marta?) uprawia tymczasem festyn miłosny. Zapożyczyła się na
urządzenie mieszkania, urządza mu gabinet pisarski, kupuje książki,
oczywiście o tematyce wojennej, żeby go pobudzić. Telewizor ...
Syn tymczasem dostaje nagrodę państwową. Nie, nie dostaje. Ma
nadzieję sprzedać jakiś projekt czy patent. Jest tego zupełnie pewien,
Zawsze był prymusem. Przyjęcie. Obcość - ze starego mieszkania zrobiło
się coś wspaniałego ...
Matka próbuje wyciągnąć od niego 50.000 na samochód dla ojca, gdy
już zdobędzie pieniądze. Musi coś mieć ...
Jest jak matka kupująca zabawkę. Synowa jest w ciąży.
Tymczasem Jerzy żyje już sprawą owej kobiety.
Jest to młoda, prawie zupełnie prosta dziewczyna, jej mąż poetą malarzem - aktorem - działaczem politycznym - sportowcem - alpinistą.
Rozmowy z mężczyzną ("Szczęsny"?) są przeważnie na jego temat, na
temat tamtego. "Szczęsny" (może inaczej - jakieś przedwojenne imię może Michał, Jerzy) może przelicytować go tylko czułością, a zatem
"numerem" wypróbowanym już w małżeństwie. "Czułość" dla dziewczynki
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z ogrodu? To nie dla niej. On to utrzymuje w dystansie - ona dąży do
zbliżenia, atakuje, czy w jakiś inny sposób go ośmiela.
Żona pracuje teraz wieczorami. On przesiaduje u tamtej. Wdaje się w
historie z przyjaciółmi tamtego. Awantura nieomal w takim stylu, jak owa
pierwsza.
Awantura, kiedy wraca mąż i robi jej awanturę, ale nie o niego, lecz o
zupełnie kogo innego. O kogoś, kto tam przychodził tylko na noc. Co
zresztą Jerzy słyszał. Zdawało mu się czasem, że słyszy krzyki, głos. Brał
to za złudzenia zazdrości.
Ciekawa sąsiadka, która wtedy poinformowała ich co się dzieje, teraz
patrzy czujnie.
Jerzy po prostu wycofuje się.
Żona w biurze słabnie - zawał - leży w szpitalu.
Potem wychodzi postarzała, słaba.
Synowa rodzi.
Syn nie dostał nagrody, czy nie sprzedał projektu, czy patentu ...
zapożyczył się na urządzenie nowego mieszkania. Ojciec podejmuje pracę,
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chowa pamiętniki.
Do sąsiadki nie wrócił tamten, ale wprowadził się ktoś zupełnie inny,
ciapa, który nawiązuje z Jerzym przyjazne stosunki. Opowiada mu cuda o
brutalności tamtego i o tym jakiej sam czułości potrzebuje.
Jerzy wozi po ogrodzie swojego dzieciństwa wnuka.
Syn ślęczy nad nowym projektem, licząc na nową nagrodę.
1. Willa. Bogaty pan i piękna pani na tarasie.
2. Autobus.
3. Blok. Rozmowa przez "fon". Rodzaj Ireny Dziedzic w szlafroku.
4. Szkoła jazdy.
- To potrzebujecie wozu?
- Może jeszcze coś skombinuję.
- Przyjmiesz ekstra ...?
5. Jazda z kursantami. Ktoś wysiada. Ta druga - jest dawną koleżanką.
6. Spławia uczniów, zostaje z nią sam na sam.
7. Rozmowa w kawiarni. Wspomnienie, ocena jego charakteru, sytuacji.
7. Jego przejrzyste kłamstwo.
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Ona przypomina mu jego nieśmiałość i jego infantylizm. Może dlatego
wplątał się w politykę. Upokarza go. (Zaprasza go na ślub).
8. Telefon do Ireny Dz.
- Dobrze, niech pan przyjdzie. - brzmi zachęcający głos ...
- Ale ja mogę przez telefon.
Syn się żeni, potrzebuje samochodu, czy pani mogłaby pożyczyć.
9. Ślub jest w stylu retro. Młodzi zajeżdżają dorożkami, wyśmiewają go za
mercedesa.
10. Razem z orszakiem weselnym wchodzącym na piętro poznajemy dom
jego i jego mieszkańców.
11. Marta ich przyjmuje. Jej wymuszony humor, głupie pomysły.
12. Jerzy wymyka się na dół, bierze teściową do ogrodu, obwożąc ją,
opowiada co się dzieje na górze i wspomina jak to było dawniej, wspomina
też swoich rodziców - łzawi się, jak poznał Martę, jak się z nią bawił, kłócił
etc. Co będzie dalej? jak będzie tam?
13. Jerzy żegna się czule z teściową, wraca na górę. Zaczyna się pakować.
Nieporozumienie z Martą o matkę.
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- Jerzy kocha teściową bardziej niż Martę, i bardziej niż Marta matkę.
14. Zabawa w pełni, trochę dziwna - retro, snobizm, intelektualizm. Teść
się podnosi. Marta: Zatańcz dla przyzwoitości.
15. Taniec z synową - Jak będziemy sobie mówić? - Ona go kokietuje.
16. Tymczasem syn rozmawia z matką o ojcu, o tym wszystkim. Intryga
Marty.
17. Pożegnanie ojca z synem. Dwuznaczne. Co zabiera - nic.
18. Odjazd tym mercedesem nieszczęsnym. Wszyscy patrzą - pora
przedwieczorna.
19. Nowy blok. Wnoszą te swoje walizki. Jest okropnie. Marta podniecona.
20. Puste mieszkanie. Marta: przedstawia mu uroki nowego życia, życia od
nowa. Ewentualnie tapczan już stoi.
21. Miłość na tym tapczanie, przy nieosłoniętych oknach. Rtęciowa lampa
świeci. Awantura w sąsiedztwie.
22. Próbują nie zwracać na to uwagi. Liryka. Ale awantura rośnie.
Marta wykłada Jerzemu (Januszowi?) cały swój plan i postanawia,
będzie pisał. Ona zapracuje na dom, a on gdy wyda swoje pamiętniki ... a
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może byłaby to powieść?
23. Wyglądają, piekło na schodach. Milicja wyciąga jakiegoś mężczyznę.
24. Jerzy zostaje sam. Już ma biurko, krzesło ... Wydobywa swoje papiery.
Sąsiadka. Pokazanie się sąsiadki to coś co robi wrażenie - jakaś tragiczna
kukła wychodzi na balkon, poruszając się po omacku. Potrzebuje pomocy Janusz raz po raz podrywa się, żeby jej pomóc.
25. Marta w biurze. Jej telefony. Zwyczajne wszystkie związki jeszcze ze
światem. Jej zabiegi o pożyczkę.
26. Urządzanie mieszkania. Marta zmienia fryzurę, ubiera się.
27. Janusz próbuje wciąż pisać - sąsiadka pokazuje się bez bandaży.
Rozmowa. Jakaś pierwsza pomoc. Coś przynieść ze sklepu. Ona nie ma
pieniędzy. On też.
28. Marta u syna. Jak tam wygląda? On pracuje nad projektem. Liczy na
nagrodę. Rozmowa w samochodzie.
29. Pierwsza awantura z Januszem. Potrzebuje pieniędzy dla siebie.
- Na co?
- Na książki.
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30. Marta taszczy książki, wszedłszy zastaje go w szale. Niszczy wszystko.
31. Marta pracuje - "nadgodziny".
32. Współżycie tych dwojga: pomoc, rozmowy o mężu.
33. Marta zapada na zdrowiu. Okropne noce. Januszowi wydaje się, że
słyszy głos męski za ścianą.
34. Marta jedzie do sanatorium. Postanowienia Janusza.
Wilga, 20.9.
Piękne pogody. Ciche noce. Las bez ruchu i szmeru. kolorowe sny z
fabułami i tekstami, z rysunkami nawet.
D.c. Brandysa.
G.C. (*) Good Connotation)
Rozszerzenie świadomości o universum i bunt przeciwko socjologii.
B.C. (*) Bad Connotation)
Na żadne pytanie nie odpowiada wprost, wycofuje się na dogodniejszy
grunt. To jest dobre o tyle, że pokazuje nieprzystawalność wiedzy
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socjologicznej do rzeczywistości, Byłoby lepsze, gdyby odpowiadając
inaczej niż chce "ankieter" narrator powiedział więcej. Tak jest niezawsze.
Np. na pytanie o czynniki, które wpływają na światopogląd, lekceważy
czynniki intelektualne, ogólne, etc. I daje do zrozumienia, że
najważniejszym było uderzenie pałką w łeb i następująca po tym scena z
ojcem. G.C. Polak po wstrząsie mózgu. Dobre to przejście do formuły
Sienkiewicza.
O literaturze polskiej: prawda, dobre. (str. 15 i dalej). Oczywiście,
dałoby się to i owo uratować, - np. Orzeszkowa - polecam "Chama" i
"Dziurdziów" zapewne także Fredro (ciekawe, pisarze formacji Jarosława,
bez wielkich namiętności politycznych i społecznych) no i zapewne sam
Jarosław.
Dobre to zsyntetyzowanie cech polskich w ojcu - "mógłby być autorem
wszystkich owych wielkich powieści").
B.C. O wolności: "Nowe okoliczności i manipulacje", na skutek
których w Polsce rządzonej przez komunistów sfilmowana obrona
Częstochowy stała się patriotycznym alibi dla aparatu władzy, to są sprawy
2556

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

zawiłe dla cudzoziemca". Ależ nie! Nie tak zawiłe, aby ich nie można było
wytłumaczyć. I szkoda, że Brandys tego nie zrobił. Może dotarłby do sedna
patriotyzmu - do jakiejś jego psychologicznej definicji - bo przecież to jest
"best of the matter". W tym wypadku - w wypadku wolności - Brandys
odpowiada mniej niż zawiera pytanie.
B.C. Wydaje się wciąż jakby to było streszczenie wielkiej powieści.
Np. rozmowy z Iczem: może należało zapisać ten dialog, może byłoby to
właśnie ten wielki dialog, w którym racje - wzbogacone o charaktery
zabrzmiałyby pełniej, prawdziwiej.
G.C. Wiara w historię - "przekazanie swoich wartości duchowych na
bruk czasu" (53).
B.C. Brak konkretności w opowiadaniu o 1945 (str. 5) - istota
ówczesnego podziału. Decydował nie tylko "duchowy środek ciężkości".
Także stopień aktywizmu - aktywiści z natury, aktywiści włączali się
natychmiast i szybciej wpadali w sidła "logiki", ponieważ mieli mniej
zastrzeżeń, szybciej wyzbywali się skrupułów. Dwuznaczny charakter
aktywizmu. Szybciej włączali się utalentowani - dwuznaczny charakter
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talentu - moje wspomnienia z Kunst Gewerbe Schule.
B.C. Dlaczego milczałem? Bo doszedłem do przekonania, że Historia
ma rację." Lektury Marksa i Lenina.
Lektury Marksa i Lenina są dla przekonanych. O czym był przekonany!
Że nie może wyrzec się życia, spełnienia ambicji. Widać dla racji nie dość
jasnych? Jest u Brandysa pewne niezdyscyplinowanie co do charakteru
bohatera: już nie jest takim zdeklarowanym outsiderem i nieudacznikiem
jak w pierwszej części, ale zachował coś z jego bierności, z jego
ostrożności i jakby braku aspiracji. Dlatego też jego racje są trudno
czytelne. Ludzie w 1945 naprawdę dzielili się na tych co chcieli i tych co
nie chcieli. Ci co chcieli niekoniecznie musieli Historii przyznawać rację wielu było takich, którzy wmawiali w siebie i w drugich, że jest normalnie,
prawie tak jak przed wojną, a jeśli jeszcze nie jest tak, to będzie. Na takich
działała linia propagandowa Borejszy z jego rogatywkami, albo na
sanacyjnym wzorowany rytuał państwowy w latach 1948-49: buława RoliŻymierskiego, prezydencki rząd Bieruta i osadzenie go w Belwederze,
rządy wojewodów i starostów. Była to reakcja na wojnę, na anomalie
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okupacji, na ostateczne zagrożenie - pułapka, która nie miała końca, i która
właściwie nie ma końca do dziś. Istnieje jakieś poczucie normy,
równoznaczne z poczuciem bezpieczeństwa i z przywiązania do życia.
To w imię tej normy w każdej sytuacji człowiek jest zdolny powiedzieć
sobie "nie jest tak źle" to można wytrzymać, to nie jest dalekie od normy.
Uzasadnienia ideowe - marksistowskie, pozytywistyczne, narodowe,
oportunistyczne są już późniejsze. Mechanizm wyjaśnienia opowiada Pan
trafnie (*) G.C. str. 59 - "Samobójstwo przez powieść".), ale między
zdarzeniami a konstrukcją ideową pozostała dziura na charakter tj. na opis
tego wariantu akceptacji życia, który reprezentuje X, a których jest
nieskończenie wiele.
G.C. - str. 65 - podwójne myśli.
B.C. - str. 68. Zamiast rzeczowej odpowiedzi na pytanie o "główne
niebezpieczeństwa - ogólnik nazbyt pojemny, aby był treścią: Historia i
Natura. Nie ma nic innego. To jakby odpowiedzieć, że wszystko jest
niebezpieczne. To też prawda, ale przecież w pytaniu zawarta była opcja,
której Pan uniknął. Może to nie Historia i Natura są źródłami zamąceń
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"ludzkiej osobowości", ale ich uogólnienia? Może po prostu: generalia
sprowadzone do konkretów - jakby coś co już się roztopiło, z powrotem
zamrozić - to podobno bardzo szkodliwe.
G.C. - str. 77 - eksperyment w ciemnym pokoju.
B.C. - Chaotyczny porządek tych odpowiedzi - dobry do czytania, zły
do wyrobienia sobie sądu. Przez to autor staje się jeszcze bardziej
nieuchwytny.
G.C. Śmierć - "punkt widzenia śmierci" - str. 98.
G.C. - str. 105 - "administracyjna smuga nadawcza".
G.C. - o pozbawieniu inteligencji jej naturalnego sposobu życia.
Mało tego: fabrykacje jej substytutu - nowej inteligencji, która zamiast
wolnych wyborów wdaje się w "wieczorek dyskusyjny w klubokawiarni".
G.C. - str. 114 - prawda, która staje się ogólną tajemnicą.
115 - tajna racja stanu. Funkcjonariusze żyjący w atmosferze trudnego
oddychania.
119 - o gazecie, która spełnia funkcję w pionowym systemie
samonaśladowczym między instancjami.
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O nekrologach.
131/132 - Status podejrzanego - stan łaski.
136 - o fałszywych sojuszach wśród podejrzanych - "groźba jeszcze
jednej nieautentyczności".
The best Connotation: wszystko co mówi o podejrzanych - o ich
szczęściu, o ich "nieautentyczności", o ich możliwościach, o ich sile, o ich
obowiązku.
W sumie: o wiele lepsze w ocenach teraźniejszości niż w
retrospektywach.
*
Pomysł eseju, czy nawet całej książki pt. "Nie 75", która byłaby
sprawdzeniem całej opozycji stalinowskiej - co mianowicie zostało z
ówczesnych argumentów, które zaś zdezaktualizowały, i co nowego
wyszło na jaw.
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24.9.
Jędrek wrócił. W porządku, ale już zaczynają się napięcia związane z
Kazią. Wszystko na tle zazdrości i pragnienia władzy.
Notatka Herlinga. Wszyscy dookoła zdaje się twierdzą, że miał rację,
że ja mówiąc o polskiej literaturze, iż przywarła do systemu przez
kompromisy, krzywdzę ją i oczerniam; literatura polska, powiadają
Brandysowie - to nie Kuśniewicz, Myśliwski, Nowak, Harasymowicz, ale
Marek Nowakowski, Neverly (ma podobno jakąś autobiograficzną powieść
niewydaną) i w końcu - ja sam.
Trudno powiedzieć. W gruncie rzeczy mało znam tę nielegalną
twórczość.
Zastanawiam się, czy mówiąc tak (jeśli rzeczywiście tak powiedziałem,
nie miałem samego siebie na myśli?) Rozmawiałem z nim, zdaje się, po
zjeździe poznańskim, kiedy poczucie wyobcowania ze środowiska
literackiego uderzyło mnie bardzo mocno, a hasło zwarcia szeregów wokół
Kraśki i Tejchmy i przeciwstawienie się awanturom zadecydowało o naszej
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klęsce w wyborach.
Wilga, 26.9.
Pogoda się psuje, przez całe popołudnie wiał suchy wiatr, który nagnał
chmur szarych, zapchał nimi całe niebo. Zrobiło się duszno. Światło
zgasło. Siedzimy przy świeczce.
W mieście spalił się cały "Cedet" przy alejach Jerozolimskich, jezdnia
na Moście Łazienkowskim, podobno magazyny "Juniora", magazyn na
Woli, magazyn Pewexu na Stegnach. Mówi się powszechnie o sabotażach;
"czyn zjazdowy" powiadają dowcipnisie. Zaczyna się szerzyć legenda o
jakiejś potężnej konspiracji anty-gierkowskiej. Pożary mają wytworzyć
chaos i sprawić wrażenie, jakby Gierek nie panował nad sytuacją. Jaka to
konspiracja, jaka to frakcja. Znowu powiadają, że to Moczar, albo że
Szlachcic.
Ale ja nie rozumiem dlaczego takie pożary miałyby Gierkowi
zaszkodzić, (zazwyczaj sabotaże sprzyjały wzmocnieniu władzy
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wykonawczej); nie jestem też wcale przekonany, że istnieje jakaś potężna
konspiracja anty-gierkowska. Po co? Nie można obalić I sekretarza, bez
zgody Moskwy. Pożary, ani inne sabotaże nic tu nie pomogą, nic nikomu
nie dadzą. Pożary należą do repertuaru terrorystów; terroryści to ludzie,
którzy nie mają innego sposobu działania, jak Irlandczycy lub Baskowie.
Przeto działalność taką przypisać można jedynie ludziom nie mającym nić
do stracenia i nic do zyskania, a tylko dążącym do ujawnienia się. Uważam
więc, że nie można wykluczyć istnienia w Polsce tego rodzaju konspiracji
o charakterze nacjonalistycznym, albo też objawienie się tutaj jakiejś
konspiracji pochodzącej z zewnątrz - arabskiej np., dla wywarcia nacisku
na Polskę i inne demokracje ludowe w sprawie Palestyny. Ktoś dobrze
znający psychologię Polaków i chcący ich rzeczywiście podburzyć spaliłby
jakieś zakłady masarskie, albo parę sklepów spożywczych - a nie CDD, bo
niby co to za klęska taka straszna, że spłonął brzydki, niewygodny gmach
pełen bubli? Dziwnie było patrzeć na tę czarną wypaloną klatkę pełną
żołnierzy, których tam zwieziono dla sprzątania i którzy obijają się tam
nieprzytomnie. "Obiekt" otoczono schludnym parkanem i pełno tam kręci
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się milicji. Trasa Łazienkowska też dziwnie wygląda. Milicjanci zapisują
numery przejeżdżających samochodów i pilnują robotników
nagarniających stopiony asfalt - przy każdej grupie stoi milicjant.
Nie można też wykluczyć wersji najgorszej - że pożary te, wywołane
przez policyjnych prowokatorów - prowadzą do jakichś obław, śledztw i
pokazowych procesów i do ogólnego terroru; oznaczałoby to, że sytuacja
gospodarcza jest tak zła, że nic innego zrobić nie można.
A może jest to dzieło prowokatorów sowieckich, którzy następnie
podsuną milicji podpalaczy przysłanych prosto z Bonn, z Berlina
Zachodniego, z CIA? Ale w takim razie musiałoby coś takiego nastąpić
także w Berlinie Wschodnim, Pradze, w samej Moskwie. Oznaczałoby to
próbę skompromitowania "détente", miało by to prowadzić do zamknięcia
granic, kontroli cudzoziemców etc. Przypomina mi to tajemnicze pożary w
Rumunii wkrótce po rumuńskiej odmowie przepuszczenia wojsk
radzieckich; Rumuni wtedy rozpuścili natychmiast wiadomości, o tym, że
pożary są dziełem Rosjan.
Właściwie ta wersja odpowiada mi najbardziej. Dopuszczając nawet
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istnienie opozycji anty-gierkowskiej (prawdziwy, stały podział partii
zawsze jest, jak i był na "centrum" i "teren") nie wierzę natomiast w ogóle
w ich zdolność do organizacji, do dyskrecji i lojalności. Są to gnoje zdolne
tylko donieść na siebie nawzajem i podgrzewać się nawzajem, ale nie do
tego, żeby zawierać jakiekolwiek porozumienie organizacyjne.
A więc hipotezy są takie:
1) Konspiracja anty-gierkowska, dążąca do wywołania niepokoju i
kompromitacji Gierka;
2) Gierek sam, albo jego własna ekipa dążąca do rządów silnej ręki;
3) prawdziwa konspiracja, np. narodowa,
4) obca konspiracja, np. arabska,
5) konspiracja sowiecka.
ad 1) nonsens; niezdolność do konspiracji brak cynicznych motywów, źle
wybrane obiekty, brak propagandy;
ad 2) zły wybór obiektów 4) - nonsens, wysadzono by coś co ma związek z sowiecką dominacją;
5) owszem - tylko to trzyma się kupy. Wymaga jedynie potwierdzenia w
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postaci: albo wiadomości z innych stolic, albo przychwycenie rzekomych
podpalaczy obcego pochodzenia.
*
Wilga
O.
kilka
wilka

w Wildze
widzę, rydze,
brzydzę
wstydzę

*
Wilga, 27.9.
Dwudziesta druga rocznica śmierci ojca. Niech odpoczywa w pokoju.
Czy miłość i poczucie winy to jedno, czy miłość to właśnie to co
przezwycięża poczucie winy. Nie wiem. Ilekroć myślę o Nim, czuję się
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winien. Ilekroć myślę o matce, czuję się winien. Ilekroć myślę o Kazi i
Jędrku czuję się winien. Cierpienie miłości jest dla mnie tym które będę
(byłbym) odczuwał gdybym został sam, bez nich, na skutek mojej zdrady
lub nieszczęścia, które mogłoby ich zabrać.
Mój ojciec: nie znał innych uczuć poza wiernością i obowiązkiem.
*
Po wczorajszym deszczu słońce wzeszło, liści brzozowych dużo spadło
i sosnowych igieł, w promieniach słońca nisko smużących się przez
gałęzie, las był miedziany. Pajęczyny.
*
Parafia św. Floriana:
Opowiadanie wielowątkowe.
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2.10.
Z "Księgi Poległych na polu chwały" 1943-1945.
Kijowski Józef, s. Jana, ur. 1897 w Lisiej Górze, p. Tarnów, chorąży 26
pp.
Kijowski Józef, s. Wincentego, ur. 1921, szer. 23 pp.
Kijowski Stanisław, s. Stanisława, ur. 1914 w m. Góry, pow. Puławy.
Kijowski Leon, s. Bronisława, ur. 1922 w m. Zdołbunów, szer 9 pp.
3.10.
Romantyzm.
Romantyzmy.
Romantyczność.
Światy romantyczne.
Style romantyczne.
Wszystko co się stało w kulturze europejskiej po zawaleniu się
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monarchicznej wizji Kosmosu.
Religia i Monarchia.
Natura i cywilazacja.
Postęp.
Granice postępu.
To właściwie teraz.
Rekapitulacja.
Romantyzm - trwały rodzaj reakcji na wzmożony wysiłek
cywilizacyjny. Tyle że coraz błahszy i coraz bardziej wtórny.
Nie pisz książki o Gombrowiczu.
Złóż tom esejów:
Gombrowicz, Baudelaire, Stendhal, Melville?, [Orwell], Słowacki,
[Miłosz], Dostojewski?, Sinclair Levis, [Henry Miller], Ghünter Grass,
Tomasz Mann.
Kraków, 7.X.75.
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W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej u franciszkanów: kościół katolicki
jest kościołem cierpienia i jeśli, chcesz do niego należeć, musisz cierpieć;
skoro Bóg ci odjął trochę cierpienia, musisz o nie zabiegać; daje ci
widocznie wolności cierpienia w sposób, jaki sobie wybierzesz, jaki ci
odpowiada; widocznie jesteś powołany do wybrania sobie cierpień, do
stwarzania ich, do obrócenia ich na chwałę Boga.
*
Co to znaczy?
Co to znaczy cierpieć?
Pamiętam: to znaczy dla mnie wtedy być innym od reszty. To było dla
mnie przede wszystkim odróżnienie, wiele trudu mnie kosztowało, żeby
zrozumieć, że to jest wyróżnienie.
Wszystko co potem zrobiłem zależało od tego, żeby być, żyć jak inni.
*
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Siedzę w restauracji III kat. Popularnej, na Małym Rynku, piję sobie,
dwaj panowie przy mnie.
"Józek tyż jest Kupe dzioda ..." Albo o milicjantach, którzy wywlekali
pijaków: "Co taki szczoch, kurwa ... Człowiek się zdrzemnąć nie może." ...
8.X.
Z Martą rano. Jaka to smutna twarz!
Z wujkiem Jankiem na Łobzowie.
Opowiadanie o świętym Lazarze - i jego wiersz na Krzyżu
przydrożnym.
"Żeśmy ze wspólnej, groszowej ofiary
Stawili tobie tą figurę. Boże,
Ramiony swymi otocz Łobzów Stary
Błagamy ciebie w pokorze."
Obok krzyża rozbierano właśnie murowany budyneczek, w którym, jak
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mi wuj opowiadał, mieścił się dawniej szynk Siengera, brata tego
Karczmarza z Bronowic, stryja Racheli.
Warszawa, 10.X.
Jerzy: nie udało [mu] się, nie spełnił oczekiwań (czyich?), nie ma co
opowiadać szczegółów. Nie udało się. Jak opowiedzieć to nieudanie się, tę
klęskę, tę starość bez młodości?
Co Jerzy wie o sobie?
Komu to powie? W jakim stylu: wyznania osobistego, oskarżenia?
*
Jerzy został aresztowany na drugim roku; właśnie wtedy w jego
macierzystym gimnazjum wykryto organizację, wśród uczniów maturalnej
klasy. Byli to młodsi koledzy Jerzego, o dwa lata. Jako przewodniczący
samorządu szkolnego, założył w ostatniej czwartej gimnazjalnej klub
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dyskusyjny. Zmontowano spisek, bo wśród chłopców było dwóch synów
działaczy PPS.
Jerzy to wszystko opowiada koledze, który przyszedł na ślub syna, a
który był jego profesorem!
Ich rozmowa zaczyna się w kościele, kończy potem na weselu.
*
Nie: nie zaczyna się wcale. Jerzy unika go. Dlatego opowiada wszystko
teściowej. Opowiada jej: z rozgorączkowaniem, rozżala się, bo jest pewien,
że staruszka nie rozumie, nie słucha, że przeżywa znowu śmierć męża,
który tu w altanie zgasł i trochę się boi o przyszłość. Co będzie kiedy
zostanie sama.
*
Więc tak:
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Matka:
- Ładnie było?
Wilga, 11.X.
Z książki Wyki: "Pokolenia literackie" - (maszynopis pracy napisanej w
latach 1933-1940, o której Wyka sądził, że zginęła, a która znalazła się po
jego śmierci w seminarium hist. literatury na Gołębiej).
Istotnie, swego rytmu biosocjalnego te pokolenia humanistyczne
najbliżej się znajdują w momencie sporu pokoleń i wydaje się że ta
zbieżność jest jednym z nieodrodnych składników liberalnej kultury
społecznej."
Warszawa, 12.10.
D.c. książki Wyki:
" ... totalne systemy społeczne i wychowawcze dążyły do przekreślenia
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tych różnic (pokoleniowych), widząc w nich słusznie - naturalnie ze
stanowiska tych systemów - niebezpieczeństwo nieprzewidzianych zmian
społecznych, niebezpieczeństwo odrzucania spraw zdawałoby się
najbardziej oczywistych". (125).
Warszawa, 13.10.
Do romantyzmu:
"W genezie romantyzmu zwrot do przeszłości i historyzm ... był primus
movens, pierwszym z czynników konstytutywnych" ... (Łempicki:
"Renesans, oświecenie, romantyzm", str. 156).
A nie kryzys monarchizmu - kryzys zasady monarchicznej? Zasada
monarchiczna była czymś wiecznym - wieczną być przestała: kryzys
wielkich monarchii zbyt był naoczny. Upadła mianowicie na oczach
monarchia francuska, upokorzony został papież - król królów - buntem
kolonii amerykańskich została spoliczkowana monarchia angielska; ale nie
te klęski naruszyły całość idei monarchicznej - najbardziej naruszyła ją
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parodia monarchiczna, którą urządził Napoleon. Jeżeli syn nauczyciela z
Korsyki mógł być królem, tzn. może być nim każdy. Co wyprawiał
Napoleon z Cesarzem, z papieżem, z królami i królestwami! Zrobił gorszą
rzecz, niż gdyby ich zarzynał. Królobójcy zdarzali się i wcześniej;
Napoleon sparodiował, ośmieszył monarchiczną Europę. To samo zrobili
Amerykanie.
Jak się to odbijało?
W doktrynach politycznych - republikanizm. Religijnych - nowa fala
"herezji" - Swedenborg. Literatura - zarzucenie norm było może
najbardziej banalne (nie były one znowu tak mocne); istotna jest zmiana
funkcji poety - z "robotnika słowa", "sztukmistwo" staje się kimś nowym:
wieszczem, wodzem duchowym.
Jednym słowem duch uzurpacji. Duch uzurpacji jest wyzwoleniem zapewne - ale także zobowiązaniem do sukcesu, straszliwa niewola
wielkości. Poeta jako robotnik słowa nie ma żadnych szans przeżycia; musi
być albo wieszczem, albo sługą wieszcza. Albo Mickiewiczem, albo
Odyńcem.
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Koncepcja wolności romantycznej jest więc tragiczna.
14.X.
Wczoraj u ambasadora. He, he, he. "Sprośne oszkaradzenie".
*
Czy można "stracić wiarę"? Czy też jest po prostu wyrzeczenie się,
pozbawienie się? Wyrzekając się wiary, (wyrzekłszy się) straciłem cały
plan życia duchowego, który dla chrześcijanina mieści się w życiu i w
męce Chrystusa. Życie i męka Chrystusa są dla chrześcijanina programem;
stanowią jak gdyby szlak metaforyczny, którym życie zmierza do swego
znaczenia.
Uznać, że poza Chrystusem nie ma dla mnie życia, znaczy uwierzyć w
Chrystusa; podobnie jak rozpoznanie miłości polega na spostrzeżeniu tego
dotkliwego braku, jakim jest nieobecność upodobanej osoby. Kochać to
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znaczy uwierzyć w miłość do owej właśnie, uwierzyć w nią; zupełnie to
samo z wiarą w Chrystusa: trzeba się przyznać, że bez niego żyć nie
potrafię.
- Dlaczego? - zapyta sceptyczny umysł. - Nie wiem - odpowie serce, to
samo. Miejsce niepewne siebie, naiwne, które lokuje swe kapitały w tak
wątpliwych, jeszcze bardziej od Chrystusa wątpliwych podmiotach.
Tylko w życiu Chrystusa znajdę owe "dodatkowe uzasadnienia" do
pracy do wysiłku, do wszelkiego wyrzeczenia, których szukam nieustannie,
nawet w magicznych motywach (np. w strukturach czasu), bo mi
zwyczajnie, życiowe, praktyczne powody nie wystarczają - nie tylko do
pracy. ale do istnienia po prostu. Jeżeli znowu wolę sen od pracy, dlaczego
nie wolę śmierci od życia? Nie znajduję na to żadnej odpowiedzi w samym
istnieniu; tylko Chrystus może mi na to odpowiedzieć, jeżeli przyjmę,
jeżeli przytaknę objawieniu go jako Boga zrodzonego z kobiety.
*
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Przyczyny mojej nieuwagi: nadmiar tematów represjonowanych. W
czasie czytania Wyki, myśl natrętna o M. - daj jej wyraz, napisz do niej,
natręctwo ustąpi i powstanie fakt - list, może przyjaźń. Ekspansja wszelka
ekspansja, także twórczość, jest nie tyle działalnością zmierzającą do
opanowania, zdobycia, przemienienia rzeczywistości zewnętrznej,
obiektywnej, lecz jest rozładowaniem wewnętrznego napięcia; każdy ma w
sobie więcej niż znaleźć może nazewnątrz.
Trzeba oddać to rzeczywistości, aby ją wzbogacić; w ten sposób
kontynuujemy dzieło stworzenia. To co w pamięci, w wyobraźni, w snach i
w nazwach - nie istnieje; nie ujawniając tego co jest w nas, dopuszczamy
się rabunku, zabójstwa. Nie ujawniać w żaden sposób uczucia - nawet jego
cienia - tzn. zabić się częściowo. Dlatego cenzura jest morderstwem; ale
morderstwem takim jest również auto cenzura w każdym, nie tylko
politycznym sensie.
17.X.
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Wyka o Reymoncie:
kiedy źródła jego doświadczenia wysychały, a Reymont zaczynał
wierzyć stylistycznym wmówieniom epoki i zawsze u niego nieokreślonym
ideom, przemieniał się on po prostu w literata.
"Pisarz panuje nad rzeczywistością, literat nad literaturą".
21.X.
Ze szkoły krytyków:
"Oddam kilo liryki za gram dobrej krytyki".
"Dokonała się ... strata trudniejsza do stwierdzenia, aniżeli utracone, a
wyrobione już pióro krytyczne. Rozdeptane zostały jakieś zarodki krytyki,
jakieś korzonki wiodące od twórczości bezpośredniej do jej przetworzenia
krytycznego. Zarodki, korzonki, potrzeba krytyki, nazwijcie, jak wolicie.
Nic nie wschodzi. Przy doskonałym urodzaju na prozaików, jakim takim na
poetów, posucha na krytyków".
"Obronny parawan wojennego i okupacyjnego tematu" ...
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O dezercji krytyków (344-345).
21.X.
1. Ideał powieściowy Wyki. ("Pogranicze powieści", późniejsze jego wizje
z kopca Kościuszki.).
Powieść z Kopca Kościuszki.
2. Mój ideał powieściowy. Niezrealizowany.
3. Moja powieść.
4. Szkice do Czytelnika. (Gombrowicz, Baudelaire, Wyka, Stendhal etc.).
5. Ameryka. Ujarzmienie żywiołu historycznego.
*
Czym była powieść w systemie krytycznym Wyki?
Wszystkich kolejno do tej powieści napędzał. Sprawdzał zdolności
pisarzy, wedle tego czy wystarczy na powieść. To recenzje z
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Żukrowskiego, z Zawieyskiego etc. Co o powieści pisał.
Ale - jaka to miała być powieść?
Jaka powieść podobała mu się naprawdę? Czy też "Wojna skuteczna z
Zadufkami"?
A może po prostu Pan Tadeusz?
Czego od powieści wymagał? Żeby była pełna, i żeby była wzniosła,
żeby była zmysłowa, i żeby była intelektualna, żeby była poważna.
Czyli Pan Tadeusz.
"Dziwne: nie można znaleźć żadnych śladów bezinteresownych
zainteresowań literackich Wyki.
22.10.
Wybór: rozstrzygnięcie natychmiastowe, totalne, czy powolne;
rozstrzygnięcie całości, czy ...
Nie mogę się zdecydować. Moje usposobienie jest skierowane ku
całości.
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Inaczej mówiąc: chodzi o zmianę, o stworzenie na nowo postaci w
miejsce tej, która mnie mierzi. Ale chodzi o stworzenie jej od wewnątrz.
Hagiografia przytacza na to mnóstwo pięknych wzorów.
*
Od dziś umieram.
To znaczy zachowuję się jak człowiek porządkujący dom przed
odjazdem.
23.X.
Dzień: wstałem 7:30 - zły.
Ceremonie.
10-11 Orwell.
11-12:30 - przeróbki powieści.
13 - bank. Nie wypłacono czeku.
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13:30-15 - redakcja. Wudzki ze swoimi policyjnymi papierzyskami.
15-15:30 - gala w Czytelniku, ciastka od Gajewskiego, pies.
16-17:30 - Newsweek i drzymka.
18-19:30 - wieczór Artura, kolacja. Bitwa o szyny. Pies i inne
ceremonie.
24-1:30 - Orwell i przeróbki powieści.
Dostatecznie taśmy.
Na jutro:
Julia - czek.
Bank Biblioteka - Dedal o Wyce.
Po południu zawracanie głowy i teatr.
W nocy powieść. Napisać ową dyskusję, którą podsłuchał Olo.
23.10.
Zmowa literatów czy dezercja krytyków.
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Wyka odpowiada tu, Sandauerowi, który poskarżył się, że jego recenzję
z prozy Rudnickiego, którą on uznał za nader pochlebną, wzięto za
napastliwą. Kto tu zawinił - zapytuje Wyka i tak odpowiada:
Sam Sandauer jest sobie winien. Gdyby pisywał częściej o nowych
książkach, gdyby wiadoma była skala jego ocen oraz sądy o
poszczególnych dziełach i pisarzach, wówczas na tle, w kontekście tych
ocen i sądów, omówienie prozy Rudnickiego wypadłoby zapewne tak jak
zamierzał - jako pochwała. Skoro jednak ktoś trzyma w tajemnicy swój
język krytyczny, niechaj się nie dziwi, że poszczególne zdanie inaczej
wpada do uszu słuchaczy, aniżeli kryrtyk zamierzał."
Sandauer, chociaż jego to spotkała podobna przygoda, nie jest
osamotniony. Nie tyle zmowa literatów winna jest pochlebstwem, ile decyzje krytyków. Uczestniczą w niej ci wszyscy krytycy o wyrobionym
zdaniu, piórze, którzy zamiast śledzić bieżącą twórczość, wolą milczeć i od
czasu do czasu tylko wydać pomruk niezadowolenia.
Ci milczący - zapytani dlaczego nie piszą, wykręcają się w rozmaity
sposób. Na początek powiedzą, że pisanie recenzji się nie opłaca, jeśli
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kalkulować honorarium na tle wysiłku, jakiego wymaga dobra recenzja.
Bardzo lubię taką handlową szczerość ... (Wyka porównuje ją dalej do
postawy tych aktorów, którzy zapytywani o to dlaczego grali podczas
okupacji w niemieckich teatrach, odpowiadają, że nie mieli z czego żyć;
porównanie w dzisiejszym czasie jest już nadto drażliwe, a zarazem nie
bardzo zrozumiałe ...) "Pod koniec wykrętów, krytycy w stanie dezercji
powiedzą nam, że piśmiennictwo dzisiejsze jest tak mało interesujące, że w
ogóle pisać nie warto. Jeżeli myślą tak naprawdę, a milczą, na określenie
ich stanowiska jest tylko jeden termin - wygodna dezercja. A dezerterzy
niechaj się nie dziwią, że na razie ich miejsce zajmują przypochlebne
mydłki".
Jaka była wtedy sytuacja? O jakiej dezercji mówił? Sam pisał wiele,
najwięcej w tym właśnie czasie ... Czynni byli Jan Kott i Ryszard
Matuszewski. Kto dezerterował? Rzeczywiście rzadko odzywał się
Sandauer, podróżujący, jak mi się zdaje, wtedy, czy też pochłonięty
pracami przekładowymi. Coraz bardziej polityczną postacią stawał się
Stefan Żółkiewski, coraz rzadziej też odzywali się z sądami literackimi
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jacyś pisarze: milczał jako krytyk, dawny recenzent Prosto z Mostu, Jerzy
Andrzejewski; Adam Ważyk przechodził okres swego dogmatyzmu,
posągowali coraz bardziej Przyboś, Jastrun i Hertz.
W sumie nie tyle dezercji było, ile szeregi szczupłe. Zwłaszcza po
śmierci Irzykowskiego, Boy'a, [...] Frydego, Breitera, Pomirowskiego
musiały wydać się straszliwie szczupłe.
Teraz? Umarli Stawar, Wyka i Mach. Opuścili kraj Kott i Lisiecka.
Sandauer, Mackiewicz, Błoński, Traugutt, Stawiński, Głowiński,
Żmigrodzka, Jarosław, przenieśli się zupełnie na teren uniwersytetu.
Mniejsza o mnie. Pozostali: Maciąg, Breza, Zaworska, Burek, Mętrak,
Komar ...
*
W ogóle lepiej by było nie wymieniać nazwisk.
W każdym razie dziś do owych przyczyn dezercji, które wciąż są te
same (honorarium i brak zaciekawienia) dodałbym jeszcze jedną:
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niepewność języka krytycznego. Jak to się właściwie pisze recenzje?
Poważne recenzje, tj. takie, które zrozumieć trudno.
Profesjonalizacja jeszcze z czasów sekcji. Przemówienie Wyki na
założycielskim zebraniu sekcji.
24.X.
Wczoraj: do południa Arturowie, bank, w banku Pietruski (męka z
przypominaniem sobie jego nazwiska), biblioteka, w bibliotece Wyka:
"Wędrówki po tematach". Ładny szkic o Wyspiańskim. Po południu
zawracanie głowy i teatr - idiotyczny Bel-Ami w Teatrze Powszechnym.
Pszoniak, Kępińska, Kowalski. Potem mgła, gęsta zwiewna, wędrujące
tumany. Irytacja. Pisałem do 2. Źle.
Dziś zdanie: "Wiem o nim wszystko, nie starczyło by życia na całą
opowieść; wszystko opowiedzieć, to znaczy wszystko przeżyć i równie
powoli jak tamto się działo. Opowiem to tylko co chcę opowiedzieć, i
niechaj się głowi ten kto chce się głowić, dlaczego to właśnie i tak
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opowiadam.
Był wrzesień, miesiąc, który Olo słusznie czy niesłusznie, wziął za
fatalny.
Deszcz kropił drobno i psy ujadały. Olo maszerował krokiem długim,
miarowym, a oddychał przy tym przez nos i głęboko; założył się sam z
sobą, że nie stanie ani raz jeden i wzgórze pokona o minutę całą szybciej
niż mu się udało wleźć tu ostatnim razem, czyli miesiąc temu. W połowie
drogi stanął. Oddech dobrze działał i serce stukało równomiernie choć
mocniej; tym gorsze było zatem to co go spotkało: nogi nieść go nie
chciały, nogi wrosły w ziemię, jakby skamieniały. Nie bolało to nawet
tylko go zdumiało. Psy szczekały zawzięcie zza siatek i prętów, z gąszczów
żywopłotu, z balkonów, werand, tarasowych schodów, z każdego domu
jeden. Domy puste stały - staruszki w szlafrokach i psy całe stanowiły
obywatelstwo tej zamożnej góry o południowej godzinie, kiedy każdy, jak
mówią "w pracy".
Do willi Zawady, która jest ostatnia - a za nią kolumnada [...]
błyszczących miarką przysypana złotą szumiącą.
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Wilga, 29.10.
Trzeci, a właściwie czwarty samotny dzień w Wildze. Dobrze. Pisałem
moją powieść o infantylnym mężczyźnie. Dobrze. Chyba dobrze.
Skończyłem "1984" Orwella po angielsku. Czytam, Marqueza "Sto lat
samotności". Dobrze, chyba dobrze.
Natomiast z finansami niedobrze. Skurwysyn Hübner nie odzywa się,
trzeba coś zrobić. Czuję panikę. Mam 15.000 długów i żadnych dochodów
spodziewanych.
Najszybciej dostałbym pieniądze za Modrzejewską. Gdybym to oddał
do przyszłej soboty, w środę 12.XI. oddałbym 12.000,- Od Hübnera
napewno pieniądze będą później.
*
1. Wyładunek rzeczy w porcie. Sakramenckie paki.
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2. Rozmowa z kimś dobrze zorientowanym; tylko Karol i Helena.
3. Dolcio sam w porcie.
4. Rodzice go wołają.
5. Henryk na pustyni. Jego szczęście, samochód.
6. Stary Shwalert. Rozmowa o Polakach i kobietach.
7. Indianin. Po długich ceregielach pokazuje telegram. Przerażenie
Henryka: - Zapomniałem po co tu jestem.
8. Maleńki dom napełniony tymi sakramenckimi rzeczami. Chaos.
9. Koloniści obchodzą pola. Gospodarska rozmowa. Utopie.
10. Dom - próba uładzenia. Wieczorny posiłek.
11. Krowy, kury, piekło.
12. Wieczór. Henryk nie może pisać. Lucjan.
13. Helena nie może spać, uczy się. Sypniewska dziecko. Śpią: Karol,
Sypn. Dolcio, służące.
14. Ranek. Służące. spacery, chłopiec.
Ten ktoś ostrzega przed próbami kariery artystycznej. Mówi jak to
naprawdę jest. Przede wszystkim: angielski. Helena może grać po
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niemiecku. Nie, to się już skończyło. Helena - atak dumy. Nie będzie grała.
Jej rozdrażnienie. Czy Sienkiewicz dał znać? Nie, i pisze dojść
enigmatycznie, nie wiadomo co się z nim dzieje - Szukają go telegramami.
To musi być jasne, że to wszystko jest intryga Henryka, który teraz nawiał.
Henryk to musi być tutaj, ktoś w rodzaju Figara. Jego imię nie schodzi z
ust.
*
O. Pożegnanie w-wie.
Ob. Rozmowa Chmielewskiego z Witkiewiczem.
1. Wyładunek rzeczy w porcie. Sakramenckie paki. Czyjeś zdumienie.
Tyle? Przy rzeczach Sypniewscy.
2. Karol i Helena rozmawiają z kimś dobrze zorientowanym, miejscowym.
Helena obdarowana kwiatami; coraz to ktoś wnosi kwiaty i bilet.
Zdenerwowanie - ten ktoś (Horein?) mówi jak jest: na co karol wciąż
wspomina co mu Henryk mówił i pisał. Ależ tego Henryka w ogóle nie ma!
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Zresztą Henryk to dziecko; a gdzie jest Dolcio?
3. Dolcio sam w porcie.
4. Matka go znajduje, pytanie Dolcia o Henryka i gdzie będzie. Nie będzie
grała. Radość Dolcia.
5. Henryk na pustyni. Poluje. Pisze.
6. Jego rozmowa ze Skwaterem.
7. Wizyta Korwina-Piotrowskiego. Rozmowa o Polakach, kobietach.
8. Indianin z telegramem. Przerażenie Henryka. Korwin: Spuść się na
mnie!
9. Henryk z rozpostartymi rękami biegnie im na spotkanie. Lód. Jak dzień?
Jak pola? Wymijające odpowiedzi Henrykowi wspaniale jest.
10. Dom - za ciasny. Skrzynie. Chaos. Helena pracuje jak wół.
11. Henryk oprowadza po polach. Mrzonki, utopie. Ich wściekłość. Jak się
rozłożyć? W tej ciasnocie.
12. Krowy, kury, piekło. Helena jak szalona.
13. Praca w polu.
14. Wieczór. Henryk nie może pisać. Majaczenie Lucjana. Dolcio śpi.
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15. Helena próbuje się uczyć. Chrapanie Karola. Wraca dziecko. Skądś
Sypniews.
16. Wychodzi do ogrodu - Służąca śpi w ogrodzie - tu spotyka Henryka.
17. Wielka rozmowa. Zakończona postanowieniem. Podejrzani przez
Lucjana.
18. Wiatr. Henryk z Dolciem idą na polowanie.
19. Karol z Sypniewskim w polu. Palikują pastwisko.
20. Helena ze ściereczką. Lucjan. Jego skarga. Zakończona jej
brutalnością. Łazi za nią podczas gdy ona naprawdę doi, zarzyna kury etc.
21. Lucjan odchodzi. Foki.
22. Sąsiad, przychodzi do Karola i Lucjana i mówi co sąsiedzi myślą.
Proponuje im dzierżawę.
23. Nie ma co jeść. Karol każe Dolciowi grać. Deklamacje Heleny. Ona nie
potrafi. Służąca śpiewa po łacinie. Dolcio zachwycony.
24. Rano Korwin-Piotrowski przywozi Lucjana. Dolcio zaczyna jęczeć.
Służąca dostaje histerii. Prosi żeby ją odesłać. Odchodzi. Lucjan nie jest
pijany, ale majaczy. Trzeba go odwieźć do szpitala.
2595

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

25. Sypniewski decyduje się pracować u sąsiada.
26. Zostają Karol - Helena - Dolcio - Henryk. Straszno. Wichura wyje.
27-29?. Obaj wiedzą, że ona ucieknie. Napięcie. Ona pracuje.
28?. Pasza dla krów, kury karmi. Ale to jej tin-tin jest straszne.
29?. Próbują dowiedzieć się, od Dolcia, ten nic, ani mruknie. Nagle coś
płoszy konia - oni biegną - ono wtedy znika.
30. S. Francisco. Amerykanka.
31. Dolcio u Chińczyka. Henryk.
32. Nauka angielskiego. Męka.
33. Przesłuchanie.
34. Spotkanie z Henrykiem. Zabierz Dolcia.
35. Farma. Ruina. Podleczony Lucjan, Karol, Henryk ... trzy trupy.
Helena jest bardzo mocną partią. Bierze się do roboty naprawdę!
36. Telegram.
37. Pierwsze słowa - ... How nice ...
38. Henryk przed teatrem.
39. Odjazd Heleny na tournee jako hrabina.
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40. Henryk stoi na peronie. Przy nim Zagłoba i Podbipięta.
*
Rozmyślając tu dość jałowo o tym i owym, doszedłem do przekonania,
że w ciągu najbliższych trzech lat dokona się w ZSRR przewrót
neostalinowski, który spowoduje tam, i we wszystkich krajach satelickich
gigantyczną czystkę i masakrę.
Na koegzystencji i kooperacji wynosi się sowiecka mniejszość aparatu
partyjnego, a większość - w bezpieczeństwie i w terenowych władzach tkwi w tej samej biedzie i traci władzę, mając olbrzymie środki i
możliwości jej wykonywania. Biedny aparat pożre swój bogaty aparat, gdy
tylko zdoła na czele partii umieścić jednego ze swoich ludzi, lub gdy ludzie
w walce o władzę zdecydują się tą czernią posłużyć. Będą wtedy straszliwe
procesy o korupcję, szpiegostwo, dywersję i Bóg wie co. Gierek będzie
oczywiście głównym tego przykładem: jednym z głównych oskarżonych,
jak Rajh w sprawie Tity.
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Uważam więc, że należy stąd wiać.
7.XI.75.
Przygotowanie do dyskusji o romantyzmie w "Zachęcie".
Łempicki ("Renesans, Oświecenie, Romantyzm") zastanawiając się nad
poznawczą wartością pojęć ogólnych w historii, przytacza pogląd Simmla,
wedle którego "historia nie ma być odtwarzaniem przeszłej rzeczywistości,
lecz tworzeniem rzeczywistości zgoła nowej, wyższego stopnia i innego
rodzaju". (str. 30). Tak właśnie jest chyba z historią romantyzmu, którą
piszemy wciąż od nowa, i jak gdyby w nieskończoność (por. Janion), aż
zastanowić się wypada czy w tej swoistej interpretacji romantyzmu nie
znajdujemy alibi dla własnej pustki.
Zacytuję najprzód Marię Janion.
"... Czytamy romantyków przez Freuda i Freuda przez romantyków"
(Romantyzm, rewolucja, marksizm, str. 312). Jak najsłuszniejsza to
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lektura." Otóż mam wątpliwości czy słuszna. Freud zracjonalizował sferę
marzenia, dlatego freudyzm stanowi wyraźny próg w rozwoju wyobraźni
romantycznej.
"Stałe przekraczanie granicy między zewnętrznym a wewnętrznym,
między materią a duchem". (Fietan Todorow).
"Znika patologia indywidualna zaczyna się socjologia, psychologia
społeczna. Nie mogłyby się one wszakże pojawić bez odczytania cytatów
pozostawionych przez romantyzm i ekspresjonizm niemiecki." (323)
*
Ale, stop: zamiast grzebać po rozmaitych książkach i z kradzionych
cytatów ułożyć felieton z jakąś gromką tezą, lepiej streścić cudzą książkę oto jedna (there's one), która wydaje mi się tego warta: Henri Brunschwig:
Société et Romantisme eu Prusse ou XVIII siecle. La crise de l'etat
prussien i la fin du XVIII siecle et la genése de la mentalité romantique.
Flammarion, Paris 1973; pierwsze wydanie miało obecny podtytuł za tytuł i
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ukazało się nakładem P.U.F. w 1947.
Aufklärung uważa autor za ideologię państwa pruskiego: "to kompletny
system idei, uczuć i rządu, jaki widzi się w Prusach przy końcu panowania
Fryderyka II".
W ostatnich latach wieku ten system przestaje funkcjonować. Przyrost
ludności, bezrobocie włóczęgostwo, szkoły nie ogarniają ogółu ludności,
kryzys ekonomiczny.
[...] cytat po francusku - 1/2 strony. [...]
Mój temat: zakresy wolności.
Dobrze: zastanowić się najpierw nad dopuszczalnym zakresem pojęcia
romantyzm, tak, aby nie stało się ono naszym alibi - sposobem
zaszeregowania wszelkich przeszkód i wszelkiego mistycyzmu dzikiego do
pojęć wartościujących.
Ustalenie pojęcia winno tu być pomocą. Prusy są tu obrazem początku;
ukażą nam proces romantyczny w jego klasycznym przebiegu.
*
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Filozofia oświecenia jako ideologia elity wykształconej rozprzestrzenia
się po całej Europie w drugiej połowie XVIII wieku. Jako doktryna
rządząca panuje tylko w Prusach: jest filozofią, religią i reżimem
politycznym.
Pierwszeństwo rozumu ... zaufanie do dojrzałego człowieka, który
potrafi sobą kierować i pozbył się przesądów. Człowiek działa zgodnie ze
swoimi interesami, które są identyczne z interesami państwa. Nie domaga
się systematycznej ideologii, nikomu nie narzuca swoich opinii;
oczywistość łączy wszystkich ludzi dobrej woli. Siła jest pomocniczką
obskurantyzmu; światło tryska z dyskusji. Tolerancja jest dogmatem: "nikt
nie może być tolerancyjny dla siebie samego ... ani dla tego, kto siłą
narzuca swoje przekonania ... nikomu nie wolno być nietolerowanym dla
tego kto wyraża swoją opinię nie usiłując jej narzucać ...".
"Ktokolwiek toleruje tego kto opinie swoje narzuca z pistoletem w
garści, jest nietolerancyjny, lub jest niewolnikiem".Bóg istnieje, ale nie
idziesz poza to stwierdzenie; Jest inteligentny, potężny i doskonały - ale o
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ile jest doskonały, jak stworzył świat i jak myśli, nie do nas należy
wiedzieć ... Raczej należy zajmować się szczęściem ludzkości: dobra
organizacja, postęp etc.
Utylitaryzm i optymizm. "Aufklärung to sprawa porozumienia.
Dotyczy starych pojęć ... starych potrzeb ... Oto popularna wersja oświecenia. Popularność Aufklärung wyraża się w historii Prus Reformacji
... (9) Dysponowanie całym aparatem Kościoła i Państwa. Oczywiście
warunkiem jej funkcjonowania jest lojalizm polityczny.
Wpływy obu - oczywiście; ale oryginalnością pruskiego oświecenia jest
zaaplikowanie go masom.
*
Główne zastosowanie liberalizmu w Prusach: tolerancja religijna (w
[...] zas. cuius regio cius religio). We Francji - przeciw przywilejom, w
Anglii liberalizm ekonomiczny - tu teologiczny przede wszystkim,
ideologiczny.
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W ten sposób religia - bez tajemnicy, bezsporna, dyrygowana przez
rozum - została zredukowana do moralności. Pokój religijny sprzyjał
państwu. Już Fryderyk L. I marzył o fuzji kościołów. W kościele zakazał
publicznych duskusji religijnych, a tolerancję podporządkował interesom
państwa (stosunek do uciekinierów religijnych).
Współistnienie racjonalistów i pietystów; o pietyzmie ktoś powiedział
nawet, że jest wentylem bezpieczeństwa.
Aufklärung: "sumienia są wolne pod indyferentnym patronatem
państwa".
*
Polityczne zasady Aufklärung: podniesienie państwa (tj. systemu praw i
aparatu przeznaczonego do ich wykonywania) ponad monarchę, który jest
tylko skąpą funkcją całego organizmu, tym czym głowa dla ciała. Ciekawe
zresztą, że Fryderyk II uważa, że Król syci się niejako, żywi dobrobytem
swoich obywateli: "jeżeli władca traci swoje prowincje, nie ma dość siły
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jak dawniej towarzyszyć swoim poddanym ... jeżeli zmarnuje się lud, król
zostaje pozbawiony żeber ...". Wniosek: lud przechodzi pod nową władzą,
obejmuje go sprawniejszy aparat.
Dwie granice despotyzmu: niezależność i separacja władzy sądowej
oraz ciał konsultatywnych, poprzez którą naród wyraża swoje życzenia.
Trzecia: prasa.
W Prusach z sympatią (i to oficjalną) przyjęto rewolucję francuską, bez
najmniejszej tendencji do jej imitowania.
Zgodne przeświadczenie, że państwo prawa jest najdoskonalsze na
świecie, a ludzie tu są szczęśliwi.
Pastorzy i konsystorze na usługach państwa; poprzez pastorów
"Aufklärung" przedostawało się na wieś.
Szkoła - powszechna, łagodna i tolerancyjna, niezależna od Kościoła,
wielowyznaniowa. Obowiązek szkolny od 1763 roku. Seminarium
nauczycielskie w Berlinie. Ale niskie wykształcenie i złe oprzyrządowanie
nauczycieli wiejskich - pomysł króla, aby powierzyć tę funkcję inwalidom
wojennym.
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*
Co się tyczy nowego opowiadania, które właśnie rozpocząłem:
X., wychodząc z domu musi odczuć to, jakgdyby wychodził ktoś inny i
stąd bezwzględność, z jaką to czyni - przypatruje się temu z daleka.
Nie jest inżynierem - magistrem, ale uczonym w bliżej
niesprecyzowanej dziedzinie - w fizyce ... - pracuje w jakimś gigantycznym
instytucie, i tam nabiera tego okropnego przeświadczenia, że świat się
rozsypał. Nie rozumie nic poza swoją dziedziną; dlatego wydaje mu się, że
wszyscy inni przeciwko niemu spiskują: politycy, ekonomiści, artyści i
literaci, duchowni, własna rodzina. Dlatego jego ucieczka jest buntem,
zarazem odzyskaniem władzy nad tym zakonspirowanym światem. On
odpłaca się światu przez własną konspirację. Zwrócić uwagę na to, że cała
jego egzystencja potem jest fałszywa, ale on ją odczuwa jako prawdę,
ponieważ sam tym fałszem kieruje, sam ustanawia jego reguły; jest
uczonym - uchodzi za robotnika, jest żonaty - uchodzi za kawalera, jest w
2605

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

średnim wieku, postarzał się (odmładza się, gdy poznaje kobietę, która mu
się podoba) potem brnie w coraz nowe kłamstwa: jest abstynentem - pije
alkohol, jest pracowity i porządny - bumeluje, żeby nie zwracać na siebie
uwagi. Jest między młotem a kowadłem: jeśli będzie porządny zwróci na
siebie uwagę, jeśli będzie jak inni bałaganił i pił, ściągnie na siebie
postępowanie dyscyplinarne. Od tego dylematu ucieka do parku i tam
zdarza mu się być szczęśliwym.
*
Chronologia:
Fryderyk I Elekt.
Fryderyk Wilhelm I 1713-1740;
Fryderyk II 1740-1786;
Fryderyk Wilhelm II 1786-1797;
Fryderyk Wilhelm III 1797-1840.
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*
D.c. Brunschwiga.
Pomimo katastrofalnego stanu szkolnictwa, Aufklärung spełniła swoją
rolę budząc prawdziwy entuzjazm dla władzy i stawiając wykształcenie na
czele wartości społecznych.
Prasa: Król kontrolował rubrykę polityczną, ale był bezsilny wobec
broszur. Pozatem dogmat Aufklärung był tak silny, że gdy król wydał
zarządzenie represyjne, urzędnicy ich nie wprowadzali w życie.W 1790 w
Niemczech, wychodziło 247 dzienników (wobec 140, które w 1716
wychodziły w całej Europie). Prasa jest na ogół anty-katolicka, ponieważ
kościół katolicki opierał się Aufklärung; stając się z czasem coraz bardziej
"niemiecki".
Towarzystwa czytelnicze rozprzestrzeniają się po całych Niemczech rodzaj burżuazyjnego salonu. Towarzystwa te utrzymują związki między
sobą - ich członkowie odwiedzają się korespondują. Spotykają się tu
protestanci, Katolicy, Żydzi, zwaśnieni z arystokracją, przychodzą kobiety.
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Te towarzystwa trzymały się wierniej swoich idei początkowych, niż loże
masońskie, które pogrążyły się szybko w mistyce i alchemii. Ok. 1797 r.
próba wszczęcia przeciw nim represji.
Czytając to wszystko dochodzę do wniosku, że ruch romantyczny był
zwyczajną aberracją, i że aberracją jest każde jego wznowienie, to zaś co
się w nim dobrego rodzi powstaje przeciw niemu: np. powieść, która jest
jego ubocznym produktem; podejmę się natomiast dowieść, że dzieła
romantycznej (czy postromantycznej, czy sarkastycznej) szkoły są bez
wartości; wartość ma to co się ponad tę szkołę wznosi i co nawiązuje do
nieprawnego w gruncie rzeczy, podskórnego jakby nurtu rozumowego,
który się toczy pod zmienną, wulkaniczną skorupą kultury europejskiej.
Tolerancja dla szkół w romantyzmie, a nawet zabobonny entuzjazm, dla
nich, pochodzi z ich błędnej interpretacji, z ich pomieszania np. z
wolnościowymi ruchami narodowościowymi, albo np. z reakcją na
stalinizm. Czy reakcja na "naturalizm" post marschallowskiej ery. W
Prusach widzimy "proces romantyczny" w postaci klasycznej: ilekroć
społeczeństwo przestaje wierzyć w zło, waloryzuje estetycznie demony, o
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których z takim smakiem rozprawia p. Janion, to estetyczna postać
idiotyzmu.
A więc - Panie i Panowie - zmieniam ideologię: przechodzę na
Aufklärung! Dés lors rien que la Raison, la Clarté, la Justice, la Progrés etc.
et l'offénsive acharnée contre les demons de l'obscurantisme et mouvais
gout! W twórczości: rien que contes philosophiques.]
Polityka gospodarcza: merkantylizm był rodzajem gospodarki
planowanej! Kapitalizm miał charakter państwowy: poprzez system akcyzy
i zmonopolizowania kredytu w banku państwowym, rząd miał w rękach
cały wielki handel.
*
Jacques Bazzun: Classic, Romantic and Modern Boston-Toronto, 1961.
"Is Romantism native to the human mind or is it an aberration?" (p. 2).
Co to znaczy? Jedno ze słów pomocniczych, ale ... when the password
leads to out confusing friends with enemies it her better be changed".
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Dwa znaczenia słowa: "human traits which may be exhibited at any
time or place ... or a name given to a period in history because of notable
figures that gave it its pleuliar character.
Indywidualizm. Jak mogą współczesne totalne ideologie opierać się na
indywidualizmie? "If romantivism regards the individual as valuable, then
we must find elsewhere the theory that glorifies the singleminded group,
and produces the apprersed, colectivized, regimented nation". (6).
Oczywiście, bo romantyzm to nie tyle indywidualizm, ale właśnie
dramat jednostki widzącej granice swej wolności; to rytuał wyniesienia i
upokorzenia; to proceder sado-masochistyczny podziemia do rozmiarów
tragedii kosmicznej. Wielka improwizacja czytana z tego punktu widzenia
jest komiczna. Koniec dzieła zresztą jest w jego początku - czytając
straszliwe bunty, ja wiem, i pan wie o tym, że rzecz skończy się chórami
anielskimi. A zatem rzecz jest o upokorzeniu, nie o buncie. Ksiądz Piotr
stoi nad szalejącym Konradem i kiwa głową, i w moim teatrze tak będzie
wyglądała ta scena z Dziadów.
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Tego samego dnia w Wildze.
D.c. Brunschwiga:
System akcyzy i monopoli doprowadził do superprodukcji; w ostatnich
latach XVIII wieku prawdziwy kryzys i upadek systemu. System był
bowiem jednostronny: jego celem było utrzymanie armii i równowaga
budżetowa, a nie dobrobyt. Stąd np. popieranie przemysłu luksusowego
(dziś powiedzielibyśmy lekkiego), aby wyprzeć konkurencję zagraniczną i
wysokie ceny na towary pierwszego użytku.
Społeczeństwo jest kastowe, ale utrzymywane w równowadze (zdaje
się, że równowadze tej sprzyjały wojny (śląska, północna) i zarazy.
Nawiasem: sytuacja szlachty bardzo przypominała polską; nawet w jej
stosunku do mieszczan - tym ostatnim - tak samo jak w Polsce nie wolno
było nabywać dóbr. Różnica była w położeniu arystokracji, i w roli Króla.
Król zapewniał sobie przewagę licznymi sposobami.
Sprawa Żydowska. Ruch żydów na rzecz emancypacji i asymilacji. Ok.
1803 rozbudzenie antysemityzmu.
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10.11.
1773 - anonimowa broszura "Von deutscher Art und Kunst" (Moeser,
Herder, Goethe).
Moeser - wstęp do historii Osnobrück - o oryginalności literatury
niemieckiej; Herder o pieśni ludowej i Szekspirze.
Goethe o katedrze w Strassburgu.
1776 - Sturm u. Drang Klingera;
1781 - Zbójcy Shillera.
Brunschwig: brak studium o Sturm. und Drang Perriode - niepewność
co do poszczególnych pisarzy gdzie ich mianowicie omówić, a w końcu: co
nowego? Bunt przeciw rozumowi i pochwała namiętności zawarta w sztuce
Klingera to dawny temat mistyczny, który przetrwał w środowisku
pietystów cieszących się u Króla Fryderyka pełną tolerancją: Namann. Ten
ostatni twierdził, że człowiek musi działać pełnią swoich zdolności. Jego
"Wspomnienia Sokratesa". ok. r. 1759.
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St. u Dr. nie było w Prusach!
Kryzys społeczny, którego nowy kierunek jest efektem nie dotknął
jeszcze Prus.
Kryzys.
Dogmat Aufklärung: głównym źródłem pomyślności państwa jest
ludność. Tzn. liczba ludności. Błyskawiczny rozrost ludności pruskiej.
Książka Melthssa 1798. Ale już przedtem Prusy zaczęły odczuwać nadmiar
ludności, która za panowania Fryderyka II wzrosła w dwójnasób z
1.240.000 (1740) do 5.430.000 (1786), a w 1803 przekroczyła 6 milionów.
Ponadto nadmierny dramatyzm w stosowaniu zasad merkantylizmu
doprowadził do nadprodukcji i do zubożenia ludności. Złączenie systemu
gospodarczego i politycznego, [...] homogeniczny aparat, który
administruje i gospodaruje niezdolny do krytyki systemu. Widząc kryzys
ekonomiczny, systemu, o którym są przekonani, że zrodził się z filozofii,
domagają się zmiany filozofii:
">Prusy oznaczają< despotyzm oświecony i kierowaną gospodarkę.
Jeżeli znieść kierowanie, despotyzm nie ma co robić; zrodzą się reżimy, na
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których opierało się Aufklärung. Siła i Stałość Aufklärung polegała na tym,
że utożsamiało się z państwem. Młodzi ludzie, których ukształtowała, nie
są przygotowani do destrukcyjnej pracy, która stała się konieczna, aby
państwo mogło rozkwitnąć. Nawet nie rozumieją przyczyny kryzysu
ekonomicznego, który cierpią uzbrojeni w różnorakie >koncepcje świata<,
tj. ideologii od niej domagali się środków ratunku na ich cierpienie.
Niezdolni wstrzymać ożywienia ducha rewolucyjnego, który przynoszą mu
filozofie obce, odwracają się od nich prawie nieświadomie; rozum chwieje
się wówczas pod parciem nowych sposobów myślenia, a nadmierna
inteligencja ustępuje miejsca uczuciu". (186)
Włóczęgostwo i zorganizowane złodziejstwo, oraz dozwolona, również
zorganizowana żebranina; włóczęgostwo objęło robotników sezonowych,
studentów, żołnierzy, a także pewne zawody intelektualne, - np. pisarzy.
Ostre represje: domy pracy przymusowej, rodzaj Kom-logów.
A także inne próby: projekt "pieczętowania" ludzi, którym nie wolno
mieć dzieci.
Nadmiar ludności w miastach, a zatem nadmiar rzemieślników
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pracujących dla wielkich fabrykantów - w 1799 2/3 całej ludności Berlina
stanowili rzemieślnicy (ok. [...] ). W 1790 w Kolonii żebracy stanowili 1/3
ludności. Miasta w okropnym stanie. Chamstwo, szulerstwo, złodziejstwo,
pijaństwo.
W tym samym czasie, w Berlinie na 142.000 mieszkańców 4.492 lokai
i 11.443 służących. Po 1790 mnożą się rozruchy.
Ale - są rozproszone, spontaniczne, szybko represjonowane.
"Każdy wie, że kryzys jest blisko; nie wybuchnie jednakże, póki
zagranica nie nada nowego kierunku tej ewolucji, która odbywa się powoli;
najniecierpliwsi pragną więc rozwiązań indywidualnych". (201).
Nadmiar ludności dotknął też burżuazję: odpływ do zawodów
intelektualnych, gdzie też poczęło szerzyć się bezrobocie. Jedną z jego
cech: wzrost liczby studentów.
Stąd też pisarze. Aufklärung dało im uniwersytet i rolę społeczną;
bezrobocie w innych zawodach wpłynęło na ich rozmnożenie. W 1773 r.
było 3.000 pisarzy piszących po niemiecku, w 1787 już 6.000. W Prusach
przypadł 1 pisarz na 5382 mieszkańców (2 x mniej niż w Saksonii); w
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Berlinie było 222 na 150.000 mieszk. Tymczasem elita czytała i tak po
francusku; niemieccy pisarze zwracali się więc przede wszystkim do
burżuazji i Żydów. A najczęściej do siebie samych.
Kariery literatów: najczęściej ludzie zawiedzeni w innych zawodach
lub rozczarowani czy zniechęceni. Najczęściej też są to ludzie od
społeczeństwa odizolowani przez swe niepowodzenia i głód sławy.
Ustawicznie próbowali zrobić karierę towarzyską, "podobać się w
świecie".
Aufklärung pomimo wszystko nie zdołała zatrzeć różnic klasowych i
wytworzyć ponadklasowej elity. Młodzi intelektualiści doznawali od
arystokratów i szlachty tych samych upokorzeń co ich ojcowie - urzędnicy
czy pastorzy. Stąd dyspozycyjność młodych intelektualistów - tych
"zdemobilizowanych żołnierzy Oświecenia". Ci ideolodzy odrzuceni w
ideologię przez strukturę polityczną i społeczną ich kraju, szukają tam tego,
co żebrak w loterii, i włóczęga w bójce".
Wszyscy ci ludzie wyznają lub są określani jako ludzie działania, którzy
mogliby być mówcami lub generałami rewolucji. Schlegel wyznawał, że
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pisze tylko z potrzeby działania, lub z potrzeby nieskończoności.
"odsunięci wbrew ich woli od życia czynnego, uciekają do literatury.
Ale to się nie odbywa bez przemiany psychicznej, która prowadzi ich od
"pozytywizmu" oświeceniowego, do "potrzeby nieskończoności" i do
pogoni za nieskończonością".
Kryzys polityczny.
Kiedy porównać lojalizm ludności ok. 1775 z jej głęboką obojętnością
w czasie katastrofy 1807 i upadku państwa pruskiego widać prawdziwą
rewolucję. Współcześni jednak nie mieli nigdy wrażenia poważnego
kryzysu politycznego. Ruch dokonywał się w ukryciu. Niepostrzeżenie
przeszedł od krytyki społecznej przyjętej przez Aufklärung i wzmocnionej
przez młodych ze Sturm und Drang do krytyki politycznej rozbudzonej
przez Rewolucję francuską, do eksplozji uczuć często rewolucyjnych".
(261).
11 lat panowania Fryderyka Wilhelma II - głupiec w rękach spryciarzy
Woellnera i Bischoffwerdera; afera jasnowidzącej garbuski. Wszechwładza
Woellnera zwłaszcza w sprawach religii. Ustanowienie cenzury i projekt
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reformy kleru. Jeszcze potępienie "Oświecenia". Ostatecznie z próby sił
między klerem oraz uniwersytetami (zwłaszcza w Halle), Woellner
wyszedł pokonany, a śmierć króla (1797) pozbawiła go władzy. Ale system
już nie pracował. Jakie będą dalsze jego losy.
Czytając książkę Brunschwiga szukam odpowiedzi na pytanie czy
romantyzm przynosił rzeczywiste wyzwolenie; czy też był wyrazem
zwątpienia i dlatego ma w historii, w historii idei, cywilizacji pomimo
osiągnięć w powieści wciąż tak samo złą notę jaką mu dali jego
przeciwnicy od samego początku.
Pytanie jak to było w Polsce.
*
Rewolucja francuska nie miała tu wielkiego wpływu, ponieważ
burżuazja wierzyła tu wciąż w oświeconą i tolerancyjną monarchię. W
rewolucję francuską wierzyli naprawdę "romantycy". "Ces isoler er
desespere" (jak Jean George Forster.), którzy nienawidzą społeczeństwa, w
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skład którego wchodzą: życzą sobie jego ruiny i zastąpienia przez
naprawdę oświeconą elitę. ... Widać w ten sposób narodziny namiętności
politycznej, "której nie znało Aufklärung". Ich zachowanie jest identyczne
jak komunistów w burżuazyjnym społeczeństwie: negują całość systemu i
głoszą się patriotami ojczyzny rewolucji - Francji, głoszą chwałę
zwycięstwa ich ojczyzny - Prus! (Schlegel Schelling, Tiech).
Odwrócenie gustów, sposobów myślenia: wszystko co dotąd było
uznane za plugawe, nierozsądek, ciemnota - zwycięża.
Młodzi ludzie uformowani przez Aufklärung dla zwalczania tendencji
irracjonalnych zamiast wypełnić misję cenzorów, ulegają bez niczego
wpływom ludowym i ta rezygnacja pozwala oznaczyć mniejwięcej datę
narodzenia romantyzmu, kiedy ci, którzy reprezentują wartości
intelektualne, nie są już przekonani o swej wyższości, schodzą szybko z
drabiny, której szczyt zajmowali. Podczas walki Różokrzyżowców przeciw
oświeceniu za Fryderyka W. II rozum jeszcze zwyciężył; był ceniony przez
ludzi, którzy mieli więcej niż 30 lat. Następna generacja zamiast
wykorzystać ich sukces, zdradziła ich. Romantyzm został stworzony przez
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ludzi, którzy między 1790 a 1800 rokiem mieli mniej niż 30 lat.
1. Czy istnieje romantyzm XX wieku? Jeśli tak, istnieje także przed
romantyzmem historycznym; wobec tego romantykami są Jan Potocki,
Elżbieta Drużbacka, Szymon Staropolski, Piotr Skarga, Jan Samuel
Twardowski, Sęp-Szarzyński. Romantyzm byłby zatem nową nazwą dla
zjawisk nazywanych dekadentyzmem, pesymizmem, manieryzmem,
indywidualizmem. Nazwa ta może wygodna, ale zacierająca sens
romantyzmu historycznego i hamująca inwencję w szukaniu nowych
nomenklatur.
2. Nie jest to zagadnienie semantyczne; romantyzm jest terminem
wartościującym, z tym że to wartościowanie idzie w dwóch kierunkach, *)
z romantyzmem jest jak z panslawizmem. Ten ostatni ma u nas złą notę
ponieważ patronowała mu Rosja; w Czechach dobrą ponieważ pomagał
zorganizować opór przeciwko Austrii i wzbudził uczucia narodowe.
Romantyzm - nawet polityczny - ma u nas doskonałą notę, ponieważ
kojarzy się z odrodzeniem narodowym doby napoleońskiej i powstańczej,
jest dominującą ideologią W. Emigracji i łożyskiem dla wielkiej poezji.
2620

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Całkiem inną notę ma np. w Prusach, których przykład jest o tyle
interesujący, że są one ojczyzną historycznego romantyzmu. Por. książka
Brunschwiga.
Wniosek ogólny z książki Brunschwiga:
--*) Romantyzm nie jest równoznaczny z irracjonalizmem, ani z
sentymentalizmem, ani indywidualizmem, ani kolektywizmem, nie jest ani
miłością, ani nienawiścią, ani indolencją, ani mętniactwem ... To nie jest
powrót do średniowiecza, ani zamiłowanie do egzotyki, ani przesadny
indywidualizm, ani wyzwolenie podświadomości, ani reakcją przeciw
metodom naukowym, ani odżycie panteizmu, idealizmu czy katolicyzmu,
ani odrzucanie konwencji artystycznych, ani powrót do natury, ani
gloryfikacja siły ... Ale to nie znaczy, że te wszystkie tendencje nie były
celem w romantycznym wieku. Były, ... ale zbiór cech charakterystycznych
nie ma definicji jeśli nie są wspólne wszystkim badanym osobnikom ... a
gdyby tak było, nie było by tradycji przekazywanej w czasie, lecz bloki
jednomyślnych ludzi, z których każdy trwa, na zawsze przez wiek lub coś
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około tego, poczem ustępuje blokowi o przeciwnej konsystencji ...
Definicja romantyzmu musi określić to, co powołało do życia te wszystkie
wymienione postawy. Dlaczego niektórzy romantycy atakowali Rozum,
dlaczego niektórzy stali się katolikami, niektórzy literatami, inni
reakcjonistami? Dlaczego niektórzy opiewali wieki średnie a inni
uwielbiali Greków? ... To co łączy ludzi w ich wspólnym czasie, - to
dominujący problem, który wyznaczyli sobie do rozwiązania. W okresie
romantycznym tym problemem było stworzenie nowego świata na ruinach
starego. Rewolucja francuska, Napoleon wymiotły, wszystko do czysta.
Nawet przed Rewolucją, którą można uznać za jawny sygnał ukrytego
rozkładu, nie można było myśleć, działać, pisać, albo malować tak jakby
stare formy wciąż jeszcze były żywe. Krytyczni filozofowie XVIII wieku
zniszczyli miejsce w którym żyli. Następna generacja orzekła budować lub
zginąć. Z czego wniosek, że romantyzm jest przede wszystkim
konstruktywny i twórczy; it is chat may be called a soking epoch as against
the dissolving XVIII century". (Classic, Romantic and Modern by Jacques,
Bairure Boston, 1961).
2622

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Tamże: cztery fazy romantyzmu. Pre-romantyzm - właściwy
romantyzm (1780-1850), a potem nie wzrasta lecz rozgałęzia się jak delta
tworząc swoje pozorne zaprzeczenia: realizm, symbolizm i naturalizm.
Dwie tendencje po II wojnie światowej: indywidualna wojna przeciw
społeczeństwu, oraz praca nad kulturalną integracją nowych klas średnich.
Współczesny kierunek Brunschwig nazywa abolicjonizmem, bowiem
prowadzi do destrukcji sztuk raczej niż do sztuki nowej; przyczyny tego
widzi w reakcji przeciw tradycji wyprzedanej średnim klasom i w
nienawiści do społeczeństwa. Ale jeszcze jedna przyczyna: źródłem tego
abolicjonizmu jest model samej nauki; "Głosząc powszechną bezcelowość,
poszukując drogą eksperymentu nowej esencji, która może doprowadzić do
czystej rzeczywistości, to jest prawdziwej nauki. Wydaje się sprzecznością
to, że człowiek, który potępia wiek maszynowego przemysłu dokonuje
eksperymentów swojej anty-sztuki przy pomocy przyrządów stworzonych
przez przemysł. Narkotyki, które dają mu trans napędzają jego
poszukiwania (magnetowidy, elektroniczna aparatura), formy racjonalizacji
(logika naturyzm), a także jego krytyczny język, nie są produktem sztuki,
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ale już fabryk i laboratoriów." (146).
Powód powodzenia "abolicjonizmu" u części publiki: "too much art in
too many places means art robbed of its right associations, its exact forms,
its concentrated power ... the western world faces a period of permeation by
broken-down, low-colone art that can only range all sensible people in the
aut-Art party. The Romantic worship of art having lost its purpose, heads
toward self-extinction. The nations of the West now resemble there tribes
that eat their gods to get the good there is in them". (150)
D.c. Brunschwiga.
(s. 281)
"Romantyzm nie definiuje się przez ideologię, lecz przez psychologię:
jest to wiara w cud ... (282) pochodząca z bezrobocia, które we wszystkich
środowiskach zagroziło młodzieży, z bezrobocia, które z robotnika
sezonowego zrobiło włóczęgę, z rzemieślnika żebraka z absolwenta
uniwersytetu pisarza.
Zmiany w życiu religijnym: rozpowszechnianie się cudów, fałszywych
proroków (Rosenfeld, Franck), przekształcanie się loż masońskich z kół
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uczonych, w towarzystwa sekretne, uprawiające rytuały inicjacyjne i
alchemiczne. Inwazja szarlatanów, cudotwórców (Cagliostro). Rozwój
pseudomedycyny i pseudonauk. Epidemie hipochondrii i depresji
psychicznych.
12.11.
Tatarkiewicz.
Dante: dwa szczyty Parnasu przyrodzony i nadprzyrodzony. Jedność
sztuki w Grecji w średniowieczu i w Renesansie. Było chyba pojęcie sztuki
wyższej i niższej!.
Z początku wieku XIX dopiero przeciwstawienie dzieł typów sztuki.
Wors (?) walka klasycyzmu i baroku.
Worringer: klasycyzm i gotyk. Klasycyzm jest obrazem, gotyk sztuką
abstrakcji.
Klasycyzm - manieryzm.
Sztuka klasyczna - sztuka prymitywna.
2625

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Klasycyzm się powtarza - dzieje sztuki więc można sobie wyobrazić
jako dzieje walki klasycyzmu z tymi wszystkimi innymi formami sztuki ornamenty baroku etc.
Czy dzisiejsza sztuka jest romantyczna?
Jakaś jej część napewno ... ale także zjawiska klasyczne: Mondrien
Nicolson (?).
Romantyzm i romantyczność - to jest to samo. (*) por. ang.)
My używamy tej formy beznamiętnie - nie! W piśmiennictwie
angielskim i francuskim trwają antyromantyczne namiętności.
M. Rostworowski.
?
Waltos.
Porębski: ... Stańczyk - ten kolejny intersex naszych narodowych
zapustów.
Janion:
Romantyczna demokracja emocji, heterogeniczne ujęcie tradycji
wprowadzenia, kontrkultur, inny stosunek do kultury popularnej ...
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bohater prometejski i lucyferyczny
Morawski.
nie należy przyjmować cyklu klasyczno-romantycznego, ponieważ nie
ma syndromów - romantyzm charakteryzuje się wolnością pustą (*)
człowiek - sztuka) - w której sztuka jest jedynie eschatologiczna ... - otóż ta
sytuacja się powtarza: egzystencjalizm (*) egzystencjalizm jest summą
romantycznych olśnień), masochizm (**) anarchizm tak samo).
- [Ja: nie hamować inwencji terminologicznej i nie szukać alibi.
Wyróżnik romantyzmu: ciąg rzeczywistych nowości.
Czy wielcy romantycy byli źródłem ideologii? (Np. interpretacja
Kanta.)
Przyswajali ideologie, ale na swój sposób.
Żmigrodzka.
J. Woźniakowski.
opozycja linearyzm-koloryzm biegnie przez cały romantyzm. -przez 4
generacje - idzie to od przewagi linearyzmu do przewagi koloryzmu.
Koloryzm zwycięża.
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Motywacja romantyków zawsze sięga głęboko ku wartościom.
Juszczak - luminizm.
modernizm - współgranie symbolizmu i ekspresjonizmu.
Janion.
Gorączka romantyczna ... - to przede wszystkim odkrycie nowej
cudowności. Język cudowności - językiem nowej rzeczywistości.
Romantyzm największym odkryciem rzeczywistości wewnętrznej w
dziejach sztuki europejskiej. Wyłania się nowe oblicze rzeczywistości,
który towarzyszy sztuce europejskiej przez cały wiek XIX.
Rozmowa z Jedlickim:
- Nie wierzy w pokolenia, dyspersja typów jest tak duża ... Naprawdę
wierzy tylko w mody.
--Romantyzm nigdy nie zamknął się w poezji czystej ...
Zastępy epigonów: każdy mógł być twórczy.
Max Weber: demokracja emocji.
Rzeczywistość humanistyczna jest tą, w której nie obowiązuje zasada
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redukcji bytów.
Jastrun:
malarstwo zrodziło się z niewiary. Górnicki opuścił rozdział o
malarstwie.
Poeci romantyzmu nie mieli wizji malarstwa, sztuk. Nawet Norwid. (*)
a Rodakowski? a zainteresowanie malarstwem realistycznym). I dopiero
przyjazd Wyspiańskiego do Paryża?
"gdyby Munh był Polakiem, jego Krzyk zawiesiliśmy tutaj ... "
"Rozumie, że jest to Prasłuch"
Hasiora ... bo jest to dalszy ciąg martyrologii ...
Białostocki.
Romantyzm jako styl - nie znalazł potwierdzenia (Książki
Hussarskiego).
*
To czym należy się zająć:
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romantyzm jako dziura w historii sztuki, literatury i myśli - dziura,
która otworzyła się po trzęsieniu ziemi; i oto co w tej dziurze się objawiło:
złogi kultury!
Polski udział w sztuce romantycznej i ikonografia przysięga na
wierność
rozruchy
rzeź,
wódz pojmany, pobity, zabity.
Tematy uniwersalne - polskie malarstwo nauczało ich wzbogacając
ikonografię uniwersalną.
[...] i były najsilniejsze.
Krakowski: o rzeźbie.
boje z klasykami o strój, o kostiumy. Akt uważali za "nienaturalny";
Rzeźba romantyczna: dynamizm i nowa tematyka.
Epoka romantyczna była bardziej zajęta ideologiami ...
Kowalczykowa: obrazowanie w Kordianie.
W romantycznym tekście trudno odróżnić partie romantyczne od
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nieromantycznych - synkretyzm.
Czynnik mediacyjny między literaturą a malarstwem: sztuka
ilustratorska. Jak widzieli Szekspira np.
Rostworowski:
Romant. - choroba wolności
Moje wyjaśnienie:
Romantyzm i wiek XX - oczywiście - wystawa programowa - jak to
powinno być ... taką mamy okropną, dziwną sztukę, i taka dziwna. A
proszę - romantyzm ...
Pustka i synkretyzm, to warto i o tym książkę napisać.
Uwagi Morawskiego: sprzeczność.
Mówią, że romantyzm się zużył, a sami wskazują na analogie
podobieństwa.
Otóż: przydatność terminów wtedy, gdy indywidualizują, gdy
wywołują skojarzenia ...
Rzeczywistość humanistyczna jest tą w której nie obowiązuje zasada
realnych bytów.
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Morawski:
Wspólność romantyzmów - ale różnica narodowa - składniki
heterogeniczne. Dialekt wyobraźni prywatnej i powszechnej - stąd chaos i
próba uporządkowania, która się nigdy nie udaje.
Opozycje mistycyzmu Rdzenna opozycja romantyczna funkcjonuje po dziś dzień.
Romantycy antycypowali przyszłe przemiany świata, wyostrzali - dziś
sztuka jest bezradna wbrew ostrości rzeczywistości współczesnej.
Zdaje się, że struktury romantyczne trwają; ale nie ma romantyzmu; bo
romantyzm był pierwszy, i tu początek dał mu tę niesłychaną siłę. To
ważne: byli pierwsi.
15.XI.
Upton Sinclair - Megaloman dziecko.
Daniel Boorstin - historyk USA.
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*
Wilga.
Sen:
wracałem do domu, jak gdyby po wielu latach nieobecności; pokazano
mi brudną, zieloną rzekę w głębokim wąwozie o poszarpanych,
piaszczystych i zaśmieconych brzegach. Poznałem krakowską Rudawkę,
która tak mniejwięcej wyglądała, jak przy swoim ujściu do Wisły koło
klasztoru Norbertanek, na Zwierzyńcu, a ktoś powiedział: to jest rzeka
dzieciństwa. Płynęła jak gdyby ulicą Kremerowską, wzdłuż dziadkowego
parkanu.
Wilga, 16.XI.
Stłukłem okulary do czytania. Do Wilgi przyjechaliśmy o zmierzchu.
Po drodze zabraliśmy Kowala, aby nam pokazał jak zdejmować i zakładać
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sztaby, które nam zrobił przeciw złodziejom. Trwało to długo i bardzo
zmarzłem, przyświecając latarką kowalowi, kiedy ten szamotał się z
żelastwem i okiennicami. Zaraz po kolacji, do której wypiłem trochę
wódki, położyłem się i szybko zasnąłem. Zbudziło mnie zimno. Ciągnęło
od ścian i od podłogi, czułem jak ziębnie pościel i jak moja własna, biedna
głowa stygnie. Zrozumiałem dlaczego dawniej, sypiano w szlafmycach;
nocą gasł ogień na kominku i musiało być właśnie tak jak u nas albo
gorzej. Zresztą za moich dziecinnych lat - stygły przecież piece kaflowe,
ranki były okropnie zimne. Ostatni raz zaznałem tego w Dobrisu, skulony
pod kołdrą, zwlekałem ze wstawaniem, dopóki w olbrzymim piecu nie
zachrobotał pogrzebacz; drzwiczki od pieca były na korytarzu, aby palacz
nie wchodził do pokoju.
Ani światła zaświecić, aby Kazi nie zbudzić, ani wstać i pójść do
drugiego pokoju, bo za zimno; leżałem bezczynnie poddany zimnu i
ciemności jak skazaniec. I myślałem o tym ile to już podobnie
absurdalnych sytuacji sprowadziła na mnie K..., której dziecinnym
zachceniom, nie umiem i nigdy nie umiałem przeciwstawić racjonalnej
2634

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

woli.
*
Wracając do snu. Ktoś - ktoś z rodziny, ktoś z Karmelickiej, powiedział
mi, że matka jest w szpitalu dla umysłowo chorych, ale że zostawiła dla
mnie papiery, które są gdzieś ukryte.
Nie było zresztą jasne (przynajmniej teraz nie jest jasne) czy matka nie
żyje i umarła w szpitalu, czy żyje, i kto ją w tym szpitalu zamknął - czy nie
ja sam. Nie chciałem tych papierów szukać, ale trafiłem do domu nad
rzeką; tam mieszkał Witold Zalewski, który mnie namówił, żebym
przeszukał śmietnik. Ze stosu papierów wydobyłem na wpół przegniłe
maszynopisy wierszy mojej matki.
Ale to nie wszystko ... Zdaje mi się, że po przebudzeniu chwilowym,
świtem dalszy ciąg, albo inną wersję. Wedle niej matka te wiersze ze
szpitala rozsyła po świecie różnym osobom z poleceniem, aby mi dały o
tym znać i wzywały do siebie, abym osobiście te papiery odbierał, a przy
2635

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

okazji poznał je i wysłuchał. Każda z nich miała mi coś do opowiedzenia o
matce, każda miała coś na jej obronę, i usprawiedliwienie. Każda
wzbogacała jej obraz. Byli to krewni, przyjaciele, mężczyźni ...
*
Myśl taka do powieści:
tej kobiecie z sąsiedztwa Olo będzie opowiadał o swoim dzieciństwie.
A ona - nieszczęsna idiotka z gminu - słuchać tego będzie z rozdziawioną
gębą.
20.XI.
Wczoraj przyszedł Wajda namawiać. Wymyśliłem na poczekaniu jakąś
fabułę: film o Kobiecie - kobieta-mitomanka hochsztapler, zwyciężająca,
realizująca. Kobieta z sukcesem.
Kobieta, która połączyła się z człowiekiem niezdolnym, głupim, z
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idiotą i chamem, który umarł, czy zginął, i którego ona dopiero po śmierci
stworzyła.
Oczywiście, nikt nie wie o tym prócz człowieka, który ją także kocha,
ale którego ona szantażuje: nie wolno mu powiedzieć, że wszystko ona
robi.
Albo: kobieta, która kreuje chorego na geniusza, na tajemniczego
proroka.
Jakieś
tajemnicze
praktyki?
Quasi-teatralne,
rodzaj
Grotowskiego?
Facet, który ma teorię uzdrowienia przez teatr ...
Nie - to musiało by być w końcu o nim.
22.XI.
?
25.XI.
2637

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Korynt XIV, 2:
Albowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu; bo żaden
nie słucha; lecz duchem mówi tajemnice.
*
1. Scenariusz "Modrzejwska".
2. Książka o Ameryce.
3. Książka o Gombrowiczu.
4. Powieść "Przeprowadzka".
5. Powieść "Kamila II".
6. Przepisać art. dla Twórczości.
7. Dedal.
8. Przez. Oskarżony dla TV.
9. Listy: Miłosz; Ric.; Est.; Jor.; Dev.; p. Rew; Kartki świąteczne.
10. Wymyślić nowelę dla A. Wajdy.
11. Spławić Krallówną.
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*
Już wszystkie terminy minęły.
29.XI.
47!
Concentration at any price.
30.XI.
Imieniny. Nowe pióro, cienko piszący Pelikan. Zobaczymy co z tego
wyniknie. Wczoraj u Arturów. Dużo alkoholu. U nas dzisiaj Brandysowie,
Antoni Słonimski, Najderowie, Joasia, Artur bez Julii, która położyła się z
gorączką, Kasia bez Zbyszka Herberta, który wciąż bawi we Włoszech.
Memoriał. Rozmowa z Antonim w samochodzie. Przyznał mi się do
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lekkomyślnej obietnicy, którą teraz musi wykonać "contre coeur". Może to
być bardzo poważna sprawa. L.K., i Zbyszek podpisali zagranicą. Projekt
złożenia tego komisji zjazdowej. Zjazd za tydzień.
3.XI. (Chyba 3.XII. - przyp. K.K.)
Wiadomość o podpisywaniu podobnego tekstu na jakichś imieninach,
gdzie byli młodzi socjologowie. Nowy marzec? Dziś wiec w Katowicach.
Ponure twarze, ministra S.W. w prezydium, okrzyk z sali "wódz narodu
polskiego, tow. Edward G. niech żyje!".
Moja hypoteza: licząc się z reakcją załóg robotniczych na podwyżki
cen, które niewątpliwie nastąpią od stycznia, przygotowuje się, imprezę pt.
"ostry odpór reakcji", żeby odwrócić uwagę. W podobnym celu
wydmuchuje się teraz postać Gierka do nadludzkich rozmiarów, aby mu
dać sakrę, która mu ułatwi może ogłoszenie "narodowi", podjęcie ciężkich,
ale niezbędnych środków.
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*
Nowa koncepcja pracy: zasiadać wieczorem po całym dniu do czytania,
które może trwać do jakiej drugiej; przy czytaniu coś tam zapisać, co rano
będziemy przepisywać. Tak musi być, ponieważ rano i tak jestem
niezdolny do jakiejkolwiek pracy.
7.12.
Przeczytałem "Ciepło, zimno" Adama Zagajewskiego. Duże wrażenie.
Jakby jakiś niemowa przemówił. To niesprawiedliwe zapewne, bo ten
niemowa mówił pewnie i dawniej, zwłaszcza wierszami. Niemniej proza
jest inna. Więcej mówi, bo mówi szczegółami.
Melancholia. Zimno, wiatr.
11.12.
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Jemais plus que deux pages per jour. Resztę czasu poświęcić na lektury
i przygotowania. Deux pages! Ale zupełnie gotowych! Two pages a day
means 730 pages a year! Two books. Tzn. 76 arkuszy, czyli 146.000,rocznie, co na miesiąc wypada ok. 12.000,- Wystarczy. Jeszcze można coś
dorobić. Nauczyć się tej cierpliwości: 2 strony dziennie to wielka
cierpliwość, to umiejętność pracowania w porę.
A te dwie strony dziennie można napisać kiedykolwiek i gdziekolwiek.
To przecież zajmie nie więcej niż godzinę!
16.XII.
Dziwy.
Ale właśnie, ręka mi mdleje na myśl, że miałbym to wszystko zapisać.
Jarosław wczoraj oznajmił nam na kolegium z Twórczości, że Piórkowski
ma stać się człowiekiem zespołu jako jego zastępca. Wyniknęła z tego
burzliwa rozmowa, w której odegrałem rolę prowodyra wbrew
postanowieniu, jakie przedtem powziąłem, że nie wtrącę się do tej sprawy.
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Ale i mnie doprowadził do tego Jarosław swoją bezczelną arogancją,
lekceważeniem wszelkich zasad współżycia, a na koniec brakiem powagi.
Przyparty bowiem do muru oznajmił nam, że ani to od niego nie wyszło
(co i tak było wiadome), ani z tego nie jest zadowolony, że wreszcie chodzi
tylko o to, aby bezrobotnemu Piórkowskiemu znaleźć jakąś posadę, i że on
z nim w ogóle jeszcze nie rozmawiał, a cała sprawa rozegrała się między
nim a odpowiednim funkcjonariuszem KC. To ostatnie oświadczenie
doprowadziło mnie do wybuchu szyderczego śmiechu. Na pytanie z czego
się śmieję odpowiedziałem, że uważam to za groteskę. Zesztywniał wtedy i
powiedział, że bardzo się cieszy z przyjścia nowego człowieka do redakcji,
która jest zanadto zżyta, i w której on już wytrzymać nie może, w której
tyle nacierpiał się od obmowy, intryg, wiadomo skąd kierowanych. I
wspomniał o podpisywaniu listów. Nastąpiła wówczas ceremonia
zbiorowego uspokajania rozszalałego bóstwa, które pokaprysiło jeszcze
trochę, poczem pomachawszy nam paluszkami, poszło. A myśmy zostali,
skąpani w szambie.
Dołączyła się do tego sprawa Toruńczykówny. Ale na zapisanie tego
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naprawdę już nie mam siły. Czy naprawdę muszę zajmować się takim
gównem? Dwudziestoparoletnia dziewczyna, która nie ma za sobą żadnych
publikacji, i która nie jest w ogóle osobą publiczną, wysyła telegram z
gratulacjami dla Sacharowa, poczem składa artykuł w Twórczości, a
dowiedziawszy się, że redakcja nie może go teraz zamieścić oświadcza, że
ona musi przejść przez test cenzury ażeby dowiedzieć się "jak z nią
właściwie jest". Jurek Lisowski tak napaprał, że musiałem wziąć udział w
tej rozmowie i namawiać Jurka, żeby jednak zdecydował się ten artykuł
posłać. Oczywiście, skoro był zakwalifikowany i skoro cenzura nie zdjęła
zapowiedzi ... Namawiając go na to miałem jednocześnie uczucie, że
angażuję się w idiotyczną sprawę, i że jestem w tej chwili kierowany;
oczywiście, kierowany dosłownie; wszak za drzwiami czeka Artur na
wynik rozmowy, a otrzymawszy go natychmiast poleciał do Czytelnika
gdzie czekał już Antoni Słonimski; na telefonie wiszący Stryjkowski, a
wszyscy składają sprawozdanie Michnikowi.
30. XII.
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Minęły długie, czterodniowe święta, a i nadal nic nie zapowiada ich
końca, bo Kazia i Jędrek siedzą w domu, spać kładziemy się późno i późno
wstajemy, jutro zaś Sylwester i nieuniknione w związku z tym nowe
zakłócenia rytmu. Wilia była nudna, z panią Anitą, która ma twarz i duszę
owcy.
W pierwszy dzień świąt dostałem sraczki i nie poszliśmy przez to do
Brandysów, gdzie nas czekali m.in. Rymkiewiczowie z otwartymi sercami.
W dzień drugi byli u nas młodzi Burkowie z córeczką, i to było bardzo
miłe, w dzień trzeci (albo na odwrót) byliśmy u Wajdów, gdzie mnie
fetowano z okazji ukończonego scenariusza o Modrzejewskiej, w dzień
czwarty u nas byli Ronikierowie z Arturami i Joasia próbowała kłócić się z
Arturem. Ten się zalał. Afera rozwija się nadal. Skromniutko, ale nie
mówmy hop. Mam złe przeczucia na styczeń. Wyjazd do Moskwy
odłożyłem do marca - tzn. co do mnie chciałem z niego w ogóle
zrezygnować, ale Jurek L. namówił mnie na odłożenie. Sprawa
Piórkowskiego też ucichła, Jarosław udaje, że jej nie ma; zobaczymy co się
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stanie 1 stycznia --zjawi się kosooki grubas w redakcji, czy nie. Mnie dość
wszystko jedno, bo ani ambicji z pismem nie łączę, ani przywiązania do
niego nie mam. Nie lubię wszakże, aby ze mnie chuja robiono tak
nachalnie.
*
Zbliża się koniec roku, chciałbym, żeby na tych kartkach jakiś Demon
dobry lub zły, położył łapę, dając znak, że mnie bierze w swoje posiadanie
udzielając mi swej nadprzyrodzonej siły do życia.
31.XII.75.
Wczoraj na "Emigrantach" Mrożka we Współczesnym. Grali
Michnikowski i Czechowicz. Reżyserował Jerzy Kreczmar.
*
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U progu Nowego Roku powtarzam uroczyście i zobowiązuję się
powtarzać odtąd codziennie aż do końca dni moich: jamais plus que deux
par jour! Resztę czasu poświęcić na lektury, listy i inne sprawy. I
potraktować to nie jako zalecenia, ale zakaz, formalny, kategoryczny
zakaz. A może nawet nie wyznaczać sobie ilości zapisanego papieru, tylko
ilość czasu, jaki będzie mi wolno poświęcić na pisanie? Np. 1, 5 godziny?
Do przemyślenia i wypróbowania.
W pociągu do Bielska, 12.I.1976.
Brzydota, bełkot, brud, i nikogo, z kim można porozumieć się co do
niskości, na jakiej znaleźliśmy się w czasie tej podróży; pragnienie
podniesienia się, pragnienie dosłowne, fizycznie odczuwalne, czystości,
wzniosłości, doniosłości. Jest coraz gorzej, i nie ma właściwie innego
powodu, jak ten, że ludziom, którzy z natury są skłonni wybierać raczej
niskość, niż wzniosłość, ukazano ich raczej nisko. Prawie pełzają.
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Bajka o łagodnym królu, który objął swoje królestwo po szalonym
fanatyku; do czego doprowadził swoje królestwo zwyczajną tolerancją.
Tzn. nie zupełną: nie pozwalał na wzniosłość.
Nie, to nie o to chodzi. Nie wiem o co chodzi.
Kultura rzemieślnicza: droga do arcydzieła; kultura przemysłowa droga od modelu do serii - a zatem kultura w założeniu niedoskonała,
niedoskonałość prawo serii przyjmująca za zasadę.
Cieszyn, 13.1.
Niewysłowione, nieopisane jest plugastwo, przez które przebrnąłem,
aby dostać się do tego miasta, i w którym pławię się nadal. Nigdy w takim
stopniu jak wczoraj nie uderzyła mnie okropność przemysłu. Może dlatego,
że pociąg jechał w ciemnościach, które rozjaśniały się tylko po to, aby w
upiornym świetle siwych jarzeniowych lamp ukazać rury, kotły, pochylnie,
hale wypełnione maszynami, albo place zawalone ruchomym albo
nieruchomym żelastwem. Na dodatek w przedziale wraz ze mną
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znajdowało się trzech dżentelmenów jadących na jakieś budowania do
Czechosłowacji. Przez całą drogę gawędzili swobodnie o uchwytach,
zaczepach, obejmach, pierścieniach, wygniotach, o zlewaniu, zgrzewaniu,
tak jak my sobie gawędzimy o kinie. Wszystko to zresztą osobliwie łączyło
się z biurokracją i skomplikowanymi manewrami personalnymi.
Opowiadali sobie dzieje, jakichś okólników, jakichś atestacji, jak my
opowiadamy sobie o książkach, i rzucali nazwiskami mówiącymi im wiele,
i tasując je, próbując się nawzajem, zawierali jakieś sojusze, sondowali
opinie etc. Młody człowiek w kącie przedziału czytał z zajęciem książkę
ilustrowaną wykresami i przekrojami, a więc przygotowywał się już do
takiego samego idiotyzmu jaki uprawiali ci trzej.
Do Bielska (370 km) jechałem 6,5 godziny, z Bielska do Cieszyna (39
km) ponad 1,5 lokalnym piętrowym pociągiem. Dostałem pokój na II
piętrze bez łazienki, był silny wiatr, łomotały wszystkie okna i drzwi, oraz
wywietrznik. W nocy zdawało mi się, że ktoś próbuje dostać się do mojego
pokoju, ale nie może trafić kluczem do zamka. Myśl nie była taka głupia,
ponieważ przed moimi drzwiami spał w fotelu pijany. Co pewien czas
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budził się i rozbierał; zostawiłem go w spodniach ściągniętych do połowy
w ciepłych gaciach.
Słuchałem najpierw jakiegoś Kwartetu Brahmsa, grał Artur Rubinstein.
Potem czytałem nadal historię Stanów Zjednoczonych Williama Millera.
Nie jest to dobra książka, ale czegoś się dowiem. Nie zdawałem sobie np
sprawę, że Anglia XVIII wieku była - jak twierdził Miller - najwolniejszym
krajem na świecie. Kryzys nastąpił w momencie największej potęgi;
wyczerpała ją wojna sukcesyjna.
*
Co prawda (wracając do moich inżynierów), teraz w kawiarni hotelu
pod Jeleniem, gdzie siedzę, mam za plecami gromadę śląskich muzyków, a
nawet pedagogów muzycznych, którzy o kompozycjach filmowych,
muzyce radiowej rozmawiają bardzo podobnie, "10 minut bębna - wiesz ile
to leci na ZAIKS?" ...
Jeden z nich pisze operę Porno, opera na jednego śpiewaka - Dlaczego
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porno? - pyta drugi. - No bo o pieprzeniu. - To nie porno. - Puszczą, bo
Różewicz pisze tekst. Różewiczowi wszystko puszczą.
Obory, 23.1.
Myśl, czy też cień myśli:
zasadnicza, jakościowa różnica pomiędzy stosunkiem człowieka do
bytów psychicznych i do bytów pozapsychicznych. W stosunku do bytów
psychicznych człowiek jest ograniczony i zdeterminowany własną
psychologią. Przyjmuje zawsze postawę obronną, albo agresywną;
przypisuje innym bytom psychicznym swoją własną psyche, poza którą nie
ma wyjścia. Człowiek nie może sobie wyobrazić innego życia jak tylko
psychiczne, to zaś wyobraża na obraz i podobieństwo swoje. Ten sam
związek przypisuje stosunkowi między Bogiem a stworzeniem. Człowiek
manifestuje swoją wolność tylko w stosunku do bytów niepsychicznych, tj.
do materii martwej, oraz w stosunku do własnych struktur oddzielonych od
życia psychicznego; np. matematyka, język.
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Obory, 25.1.
Nie ma w praktycznym życiu rzeczy trudniejszej jak kontynuacja.
Wyrzec się myśli o tym, że można w jakimkolwiek wybranym momencie
odtworzyć początek i w ceremonialnej formie powtórzyć go, aby Życiu
nadać nowy bieg, oprzeć się tej myśli, a przywiązać się do trwania, do
czynienia nieustannego, do utwierdzania się w istnieniu sposobami
normalnymi przez tę masę przypadków, jaka składa się na los, to znaczy
zrozumieć, że w życiu chodzi o coś więcej niż o poczucie własnej racji, i że
istnienie poszczególne jest podporządkowane. Codzienna cierpliwa pilność
to podporządkowanie, to nieustanne uznanie tajemnicy, to najwznioślejsze
nabożeństwo, jakie może odprawić smutny świadomy owej tajemnicy
człowiek. Właśnie liturgia - osobista i zbiorowa - to próba osłody. To
rozrywki duszy udręczonej trwaniem.
Zbadaj te liturgie na sobie samym.
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Obory, 26.1.
Zbudziłem się około piątej rano i po krótkiej męce wstałem.
Przygotowałem sobie filiżankę kawy, poczym, usiadłszy, wziąłem się do
czytania "Rozprawy o metodzie", którą tu sobie przywiozłem w związku z
"Panem Cogito" (przyszło mi do głowy, że jest to transpozycja poetycka
"Rozprawy"). Zachwycony pierwszym rozdziałem napisałem fragmencik,
dwie strony bardzo czystego rękopisu pt. "Co wiem". Spodobało mi się to,
zaczem odłożywszy pisanie, starałem się czytać dalej. Tu jednak spotkał
mnie zawód. Najpierw zaczął mi przeszkadzać zły przekład (Wandy
Wojciechowskiej), a potem myśl Kartezjusza wydała mi się mierna, pełna
przechwałek, a na dodatek wcale nie tak czysto przeprowadzona, jak się
zwykło sądzić. Te jego "oczywistości", są po prostu dogmatami wieku, a
"metoda", chwytem stylistycznym bardziej niż rzeczywistą metodą
myślenia. Mniejsza. Tak mi czas zeszedł do ósmej, kiedy wziąłem się do
porannych obrzędów. Wyszedłem nawet na chwilę, aby z pałacu
zadzwonić do Kazi. Powróciwszy, poszedłem do sauny. Położyłem się z
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książką Custine'a, i po krótkiej lekturze, oraz dość długo trwającej męce,
zasnąłem. Zbudziłem się o 11. Przepisałem owe 2 strony napisane rano.
Wyszło 1,5 strony. Teraz notuję to, co zrobiłem. Dla pamięci i nauki; a
kiedy skończę wezmę się do przepisywania moich amerykańskich szkiców.
Łatwość, jaką sprawiła mi poranna lektura, a następnie lekkość z jaką
napisałem wspomniany tekst, pouczały mnie, że z całą pewnością taki
właśnie powinien być mój tryb życia i pracy przez resztę lat, jakie mi
pozostały do dyspozycji. Resztę dnia jeśli nie mam żadnej rzeczy do
zrobienia, powinienem poświęcić na lektury związane z tekstem pisanym
rankami; przed zaśnięciem winienem poprawić tekst rano napisany, i
przepisany, i przygotować sobie dyspozycję na następny ranek. Dyspozycja
winna dotyczyć porannego pisania połączonego z pisaniem, ponieważ jak
wskazuje dzisiejsze doświadczenie, te dwa procesy ściśle ze sobą łączą się
- takie już mam usposobienie.
Dodam, że w napisanym dziś tekście kryją się poważne nadzieje, i
nader, nader, powabne plany. Napisać taką właśnie naiwną spowiedź
filozoficzną - mój Boże! - czegoż mi więcej trzeba?
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*
Winienem teraz rozwieść się szerzej nad wątpliwościami dotyczącymi
mojego pochodzenia.
Nieznajomość moich rodziców.
Któż zna swoich rodziców.
Kogóż to nie niepokoi?
Mity z tym związane.
Mit sieroctwa.
Bękart.
Różne obciążenia - szlachectwo, żydostwo.
Sieroce społeczeństwo.
Bękarcie klasy.
Narody-sieroty.
Sieroctwo człowieka na ziemi.
Mit Boga-Ojca.
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Moja pobożność.
Powtórne osierocenie.
Historia rzucona w przyszłość (marksizm).
Historia zamiast rodowodu.
Psychoanaliza zamiast rodowodu.
Psychoanaliza nie wyjaśnia przyszłości. Próba potępienia: astrologia.
Psychoanaliza analityczna Junga. Historia rzucona w przyszłość (marksizm).
Brak wyjaśnienia losu i rozwiązania zagadki osobistej rzuca światło na
historię, naukę społeczną, ideologię, psychologię ... totalna nieufność!
Nieufność także do filozofii.
Służyła dotąd do uzasadnieniu rozumieniem religii, odłączona od niej
jest jałowa (wydaje się jałowa).
Jedynie bliskie w niej wydają się wątki egzystencjalne, zbliżone do
skargi.
Skutki dla twórczości literackiej.
Nieudolność do stworzenia człowieka pełnego. Wszystko jest w pół
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przekłamane.
Czy był kiedy taki moment w dziejach? Moment śmierci Boga? Jak z
niego wydobyła się ludzkość? Dobra Nowina - co w niej jest żywe, co
martwe?
Message wielkich religii monoteistycznych.
*
Uwaga metodyczna:
zauważyłem, że najwięcej czasu tracę wtedy, gdy w czasie pisania, lub
przepisywania zabraknie mi słowa, albo gdy otworzy mi się możliwość
jakiegoś efektu, a nie potrafię jej odrazu wykorzystać. Zasadą moją
powinno być odtąd pisanie, tak długo, jak długo udaje mi się to bez przerw
i zastanowień, oraz przepisywania tego tylko co jest napisane, nawet w
kalekiej formie. Poprawki i uzupełnienia, winienem zostawić na późniejsze
redakcyjne studia pracy.
To bardzo ważne!
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*
Przepisywałem do obiadu, trochę jeszcze po obiedzie, potem się
położyłem, a później wszystko diabli wzięli, bo zjawił się Jacek B. z Kasią
Herb., i z zasranym papierem w ręce. Podpisałem - co miałem robić, a
potem obaj z Arturem pluliśmy sobie w brodę do północy.
Obory, 30.I.
Okropne trudności mam z pisaniem, czy raczej kompletowaniem
książki o Ameryce. Mam do niej cykl reportaży z podróży dookoła Stanów
oraz kilka felietonów z tygodnika. Razem ok. 120 stron. Brakuje z 50. Tu
napisałem 27 o Nowym Jorku, ale wszystko nie ma związku, ciągłości,
sensu. Nie wiem czym to uzupełnić. Minęło mi już podniecenie, w jakie
wprawiła mnie ta podróż, a nie mam żadnych nowych podniet na ten temat.
Nawet to co o Ameryce tutaj przeczytałem nie podnieciło mnie
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wystarczająco, abym na powrót do tej myśli wrócił.
Warszawa, 1.II.
William James:
"Posiej czyn a zbierzesz przyzwyczajenie; posiej przyzwyczajenie a
zbierzesz charakter; posiej charakter a zbierzesz swój los".
5.II.
Zajżałem do "Życia Henryka Boznard?". Duchowo mnie już niewiele
łączy z tą książką i z tym pisarzem za wyjątkiem obsesyjnego przywiązania
do prawdy, którego wprawdzie sam nie mam, ale które u niego imponuje
mi. Nawet maniacka dokładność w ustalaniu dat i topografii, nawet
dziecinne rysunki, którymi ilustruje swój tekst świadczy o tym, jak
prześladuje obowiązek wierności.
Pisać prawdę - nic więcej! - Boże drogi.
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9.2.76.
Co się dzieje?
Listy w sprawie Konstytucji. Pod tym, który podpisałem, położyło
podpisy 101 osób, jedna z nich wycofała się (Kiejstut Bacewicz), ok. 50
dalszych zgłosiło akces po terminie. Jakieś inne listy. Dziś w Życiu
Warszawy podano artykuł o prawach i obowiązkach obywateli w nowym
brzmieniu. Myślę, że listy odegrały tu rolę drugorzędną - główny opór
"Znaku", a może także różnica zdań w Kierownictwie partii. Być może
zresztą, że głosów krytycznych było bardzo dużo. Jeśli tak, były one z
pewnością zachęcone owymi listami. A więc warto.
Co jeszcze warto? Warto napewno wydawać podziemną gazetę. Ale jak
to zrobić?
Warto pozatem pisać Kronikę, dziennik, roman-fleuve o Warszawie
"ludowej". Jak to zrobić? Czy potrafiłbym?
Zacząć np. od opisania dziesiątego dnia. Wydział Finansowy. Urzędnik
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o wyglądzie szczura. Paprocie. Moje myśli. Rozmowa o Chińczykach.
Potem u weterynarza. Psy miniaste - quasi-ludzie.W domu. Próby pisania.
Telefon. Rozmowy przy obiedzie. Joasia. Co się właściwie stało?
Wyznaczyć sobie zadanie - zapisać codziennie 4 strony - zdarzeń, albo
refleksji. 4 strony - nie więcej, nie mniej. Dało by mi rytm - rytm życia,
gotowość pisania i myślenia, a zarazem materiał do obróbki na literaturę
oficjalną. Zrealizowałbym w ten sposób dawny program "życia z piórem w
ręce". Te krótkie notatki w notesie, to mało. To właściwie nic. Nie
zobowiązują mnie do niczego, nie dają też satysfakcji, która zaczyna się
naprawdę dopiero od budowy zdań.
A więc zaczynamy ...
10.2.
Tak, ale wedle planu Montaigne'a, a nie Balzaca. Nie Komedia ludzka,
ale traktat o duszy samotnej, odepchniętej od źródeł pociechy i natchnienia.
Wstałem o 4:45, aby po napisaniu kilku idiotycznych zdań w 3 osobie
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l.poj., wziąć się do czytania Montaigne'a. Czytałem po francusku (w starej
francuzczyźnie, posługując się przekładem Boy'a w miejscach
trudniejszych).
Przed przebudzeniem sen. Dzwonek u drzwi, melodyjny gong, taki jaki
mamy tu u nas na Jaworzyńskiej, ale zbudziłem się (we śnie) na
Warszawskiej, jak gdyby w pokoju rodziców. Poszedłem do drzwi. - Kto
to? - spytałem. - Czarna Ala - brzmiała odpowiedź. Otworzyłem.
Zobaczyłem dwie damy, niewątpliwie prostytutki, jedna z nich była w
biało-żółtej sukni i w żółtym kapeluszu. To była czarna Ala. Bardzo ładna.
Domagały się kawy. Przekomarzałem się z nimi chwilę. Wysyłałem je do
hotelu francuskiego. - On tego nie chce - powiedziała Ala patrząc w kąt za
drzwiami. Zrozumiałem, że jest tam ukryty mążczyzna. Chciałem
zatrzasnąć drzwi (rozmawiałem przez łańcuch), ale wtedy coś nastąpiło czy mnie chwycono za rękę, czy mnie przytrzymano. Obudziłem się,
wystraszony.
1.2.
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Sny karciane i znów z dziwkami - św. Freudzie, módl się za mną.
Wczoraj w telewizji straszne oglądałem widowisko: "debatę" sejmową
w sprawie poprawek konstytucyjnych. Dziwna rzecz: ci ludzie są przecież
w sensie fizycznym bardziej wolni i mniej zagrożeni, niż byli w latach
1945-1953, kiedy to najmniejszy odruch sprzeciwu czy tylko cień
wątpliwości mógł sprowadzić na nich już nie tylko represje w życiu, lecz
więzienie i śmierć cywilną, i rzeczywistą; są też bardziej chyba wolni i
bezpieczni w czasach Gomułki i Kliszki, kiedy łatwo było zarobić na
zarzut "rewizjonizmu", albo czegoś gorszego i wylecieć raz na zawsze z
socjalistycznego tramwaju. Cóż im dziś grozi? Są pozatem lepiej
odżywieni, odziani, lepiej im się mieszka, więcej świata widzieli i mniej
mają innym do pozazdroszczenia. A jednak są coraz gorsi. Coraz podlej i
tchórzliwiej postępują wykonując wszystko co im zleci zwierzchność,
coraz mniej troszczą się o reputację społeczną, nie mówiąc już o dobrze
publicznym, a na koniec wolność, im więcej jej mają, tym w mniejszej
mają ją cenie, i godność osobistą, im mniej jest zagrożona, tym mniejszą
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uwagę poświęcają jej zachowaniu i podniesieniu. Jeden za drugim
wstępowali na trybunę i martwymi głosami dukali zadaną lekcję, nie
znalazł się ani jeden człowiek, co by jakiś ton osobisty wydał z siebie poza
Żukrowskim, który wszystkich widocznie chciał prześcignąć w
lizusowstwie i poza pochwałą za nienaganną treść, chciał jeszcze zdobyć
wysoką notę za wykonawstwo roli.
Odpowiedź na to pytanie leży być może w faktach społecznych w
starzeniu się mianowicie ludzi, którzy od dawna zużywają się w
mechanizmach systemu, oraz w tym, że nowi, którzy przychodzą i
pochodzą rzeczywiście z klas awansowanych, oraz z pokoleń, które nie
zaznały innych form życia publicznego jak takie właśnie. Coraz gorsi przy
tym ludzie idą do polityki, która dla młodego pokolenia jest już tylko takim
właśnie widowiskiem, takim cyrkiem pcheł, w którym uczestniczą
najmniej zdolni, najniżej siebie ceniący.
A to już jest błąd systemu, od którego nie uleczy go żadna reforma.
Demokracja otwarta nie przestaje przyciągać ludzi do działania dla niej i
nie zabija zainteresowań politycznych; reżim totalny ma natomiast to do
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siebie, że pociąga tylko aktem swoich narodzin, jako realizacja skrajnej
idei i gruntowna, gwałtowna zmiana; jego pomyłki, choć noszą w sobie już
zapowiedzi przyszłych kłamstw i zbrodni, mogą być nawet efektowne
także w sferze myśli, sztuki, mogą odbyć się w atmosferze jak gdyby
triumfu umysłów żywych nad ospałymi, talentów nad przeciętnością. Takie
były początki rewolucji rosyjskiej, podobne były początki "Polski
Ludowej". Ale skleroza przychodzi nazajutrz. Żywsze umysły i
odważniejsze ... nie mają nic do szukania w trwaniu takiego reżimu, ani on
ich nie potrzebuje.
A na to już nikt nic nie poradzi. Owszem, system może ożywić wojna;
"Wojna Ojczyźniana"przedłużyła żywot Związku Radzieckiego, podobnie
przedłużyła mu żywot zimna wojna. Mogą także ożywiać go fale terroru.
Terror wprawdzie trwa krótko - długo trwać nie może, bo grozi systemowi
samopożarciem się - długo natomiast trwa wydobywanie się z terroru, które
niewolnikom daje właśnie wolność, a reżimowi nowe narzędzia
propagandy i sposoby manipulowania nastrojami mas.
Tak było z "destalinizacją", z "degomułkizacją" etc. Bardzo możliwe,
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że obecny reżim także potrzebuje takiego oczyszczenia i ożywienia przez
terror podobnie jak potrzebował tego Gomułka w 68 roku. Oznaczałoby to
skazanie Gomułki na śmierć polityczną w ciągu najbliższych 2 lat.
Porządek bowiem jest taki, iż przywódcę wynosi się na wyżyny, w imię
jego utrzymuje się terror poczem zwala się go z piedestału, oskarżając o
dyktatorstwo. Przywódcy są w istocie rytualnymi ofiarami, które zużywa
się do ostateczności, a następnie dożyna publicznie, poświęcając je dla
dobra samego systemu i "partii". Gierek jest kolejnym bykiem ofiarnym;
już mu złocą rogi.
Reżim totalny jest przy tym prosty w swoim działaniu łatwy do
wyuczenia się zadań dla celów praktycznych (tj. dla tych, którzy chcą w
nim mieć swój udział), jak i dla tych, którzy wolą sądzić go z boku. Jako
łatwizna staje się w końcu faworytem obu stron, a przede wszystkim "daje
się lubić" szerokim masom. Wbrew pozorom, wbrew drobnym,
dokuczliwym i upokarzającym trudnościom, takim jak braki w sklepach,
kolejki, biurokracja, niski standard, wbrew temu wszystkiemu żyje się w
nim łatwo, gdyż pracy wymaga niewiele i zwalnia człowieka z rzeczywistej
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walki o byt. Upokarzając administracyjnie i politycznie, stwarza złudzenia
ekonomicznej niezależności. Człowiek tu jest zmuszony do zabiegów o to,
co mu się należy, zwolniony jest natomiast z zabiegów o to, co mu jest
niezbędne do życia: np. musi błagać o mieszkanie, za które zresztą zapłacił,
ale nie straci pracy, choćby ją nawet do ostateczności zaniedbywał. Poniża
się w ten sposób jego godność, stępia się jego instynkt walki, obniża się
jego standard etyczny - gwarantując zarazem życie. Kiedy ma się do
wyboru gwarancję życia za cenę rezygnacji z wolności, jedności, dostatku,
wybiera się pierwsze. to "ucieczka od wolności", podobna do ucieczki w
chorobę.
*
Zbadać rolę kłamstwa w dziejach. Np. zasada cuius regio, eius religio;
bunt purytanów.
12.2.
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Wczorajsza rozmowa z Wiktorem W. była niepotrzebna i na dodatek
niezdarna. Sam, na ochotnika wstąpiłem w ten rynsztok, którego sam
zapach i bulgot dochodzący z daleka napełniały mnie wstrętem. Nie
pierwszy raz to robię.
Albowiem od wszystkich innych idiosynkrezji najgorsza jest
idiosynkrezja do bierności; nie mogąc w jeden sposób wyładować energii,
szukam wyładowania jej w inny; niestety szukam ujść łatwych i na cudzy
koszt. Jest to bardzo podobne do puszczania wiatrów, do czego też ostatnio
nabrałem upodobania.
Śniło mi się zwiedzanie starego jakiegoś miasta - jak gdyby
krakowskiego Kazimierza. Odnalazłem tam studnię, która była od
wewnątrz wykładana glazurą kolorową; otwór studzienny wyłożony był
kolorowymi i malowniczymi figurkami z wypalonej i barwionej glinki.
Były to jakieś scenki rodzajowe, domki, kościółki tworzące krajobrazy, na
podobieństwo dekoracyj w starych szopkach.
Potem w zaniedbanym zaułku znalazłem nowy, ale już zepsuty automat
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sprzedający kawę gorącą i bardzo dobre czekoladowe wafelki.
Równocześnie ze mną posłużyła się tym automatem rodzina odbywająca
krajoznawczą wycieczkę. Rodzice byli młodzi, chłopiec miał kilkanaście
lat. Wszyscy sportowo ubrani, dźwigający plecaki. Kobieta była ładna,
śmiała się do mnie, podobała mi się. Mąż spojrzał na mnie zazdrośnie.
Obejrzałem się za nim, kiedy odchodził: miał spodnie spuszczone poniżej
zadka i nie nosił gaci.
Potem śniły mi się jeszcze inne rzeczy, równie ważne, ale ich już nie
mogę sobie przypomnieć.
Idiotyczna była ta wczorajsza rozmowa.
Dzwonił Gawlik. Nie muszę pisać artykułu o Panu Cogito bo
przedstawienie krakowskie zostało zawieszone.
*
Zapytałem sam siebie, która ostatecznie rzecz sprawia mi więcej
cierpienia: ta pierwsza czy ta druga. Nigdy jeszcze nie zadałem sobie tak
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obcesowego pytania, ani też nie przyszło mi do głowy obu rzeczy z sobą
porównywać. Po raz pierwszy powiedziałem sobie, że ta rzecz pierwsza, to
jest choroba i śmierć W., jej historia, symulacja, terror, jaki wokół siebie
roztoczyła, kłamstwo, z którego zrobiła system i któremu nadała sankcję
religijną, ta rzecz, powtarzam, ta historia, którą dotąd uważałem za
najważniejszą, a może jedynie ważną w moim życiu, jest w istocie
drugorzędna wobec rzeczy, historii drugiej, później przeżytej, w
dojrzałości, czy też raczej u kresu młodości, kiedy to odmówiono mi praw
... wzgardzono moją dobrą wolą ... wyrażono zwątpienie w moje zdolności
uczuciowe, słowem: podważono gruntownie wiarę w siebie jako
mężczyznę, a nawet gorzej: nie tyle podważono, ile w najokrutniejszy,
najbardziej prostacki sposób potwierdzono niewiarę, którą w sercu nosiłem
i której przezwyciężenie było celem wszystkich moich poczynań, ukrytym
planem życia, jego sekretną strategią.
Ta druga zatem, nie pierwsza!
W środku zaś, między tymi dwiema sprawami była reszta: wojna, Bóg,
Stalin, literatura. I jakże ja biedny, mam to wszystko opowiedzieć? Po
2670

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

kolei? I jako o sobie? Ależ mnie wstyd.
Byłem w Urzędzie finansowym złożyć oświadczenie podatkowe i
widziałem tam człowieka zużytego przez biuro: młody jeszcze, miał
niewięcej niż 30 lat, a twarz, głowę, plecy miał tak zużyte jakby spędził za
biurkiem długie, długie lata: głowa była spłaszczona, twarz wydłużona w
ryj, plecy zgięte w kabłąk. Zajął się moją sprawą z tym nadmiarem uczuć to się gniewał, że późno przychodzę, to mi wybaczał, to wzdychał z ulgą,
że mi nic nie grozi, bo nie dość zarobiłem - który dobrze znam z własnej
praktyki biurowej. Ja też kiedyś kręciłem się jak fryga wokół moich
klientów, zgrywałem przed nimi, też tak starałem się zasłużyć na osobistą
wdzięczność tych, którzy mi się spodobali, prowokowałem ich do
podziękowań i błogosławieństw, od których oganiałem się skromnie,
twierdząc, że spełniam tylko obowiązek, albo nawet do wciskania mi
drobnych łapówek, które dumnie i gniewnie odrzucałem. Ten posunął się
do tego, że kiedy wypełniałem papiery, spojrzał do gazety i wykrzyknął:
no, no, proszę, dawny minister bezpieki premierem. - Chodziło o
Chińczyka mianowanego po śmierci Czou-En-laja. Wdałem się z nim w
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rozmowę na ten temat. Tylko o to mu chodziło: "Chińczyki tsymajom się
mocno".. Na koniec spytał mnie jaką książkę piszę.
Ciekaw jestem czy list 101 miał jakiś wpływ na jego zaciekawienie i
ożywienie.
Nad głową miał paproć jak papieski piuropusz. Inni urzędnicy też je
mieli. Razem były w pokoju trzy paprocie wielkości sporych drzewek.
*
Wiktor nie zgodził się, aby Blumstein i Toruńczykówna podpisali list
101. Doszło do awantury między nim a Adasiem M. Mówią, że bardzo
ostrej, o szczegóły Wiktora nie pytałem. Mówiąc o tym miał ręce kurczowo
splecione. Podobno zarzucano mu antysemityzm. Potem "oni" (tj. Adaś i
Kuroń) zebrali dodatkowe podpisy i wszczęli awanturę o ich dołączenie do
już złożonej listy. Jerzy A. odmówił ich wysłaniu poniewczasie. Wtedy
oskarżyli Wiktora o kolportowanie tych nowych podpisów. Kazik
powiedział mi to, i chciał żebym z nim pojechał do Jerzego wpłynąć, aby
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wobec takiego stanu rzeczy te podpisy wysłał. Odmówiłem. Zamiast
pojechać do Jerzego poprosiłem do siebie Wiktora i spytałem wręcz jak to
jest. Oczywiście, nieprawda. Pokazał komuś te nowe nazwiska, ten ktoś dziewczyna z Ruchu - odpisała je, poczem prawdopodobnie pochwaliła się
"tamtym", że je ma od Wiktora. "Tamtym" wystarczyło to, aby
zaszantażować Jerzego. Ten w końcu postanowił podobno przesłać te
dodatkowe nazwiska dotychczasowym "subskrybentom do wiadomości".
Na dodatek W.E. podała podobno wiadomość, że do listu 101 dołączyli
się młodzi naukowcy, Toruńczykówna i Lityński.
W sumie, żałuję, że podpisałem ten list, że nie wykonałem pomysłu,
który mi przyszedł do głowy w chwili kiedy zgłosili się do mnie Janek i
Kasia w Oborach: że nie napisałem listu oddzielnego jak Braun. Za mało
pychy.
Te awantury nie oburzają mnie tak bardzo. Polityka to umiejętność.
Bez osobistej rywalizacji historia byłaby przebiegiem zbrodniczych
zdarzeń i zmiany koniunktur rynkowych, a jej podręczniki wyglądałyby jak
gazety komunistyczne.
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*
Załatwiłem moje sprawy. Moja neurastenia, ustaliłem, nie ma innej
przyczyny jak uraz psychiczny, którego przyczyna leży nie w pierwszej
rzeczy, jak dotąd myślałem, lecz w drugiej; dlatego w dojrzałych tematach
- miłości, odpowiedzialności, pracy, przedsiębiorczości - winienem szukać
rozwiązania, nie zaś w infantylnych, archaicznych, złączonych z historią,
dewocją i upodobaniem do choroby i śmierci. Jest to antynomia podobna
do mannowskiej (nietzscheańskiej). Rozwiązań praktycznych, powtarzam,
winienem szukać tu; źródeł sztuki w samej antynomii. Sprzeczność tych
dwóch urazów - pozorna zresztą - oto co mi nie pozwala poznać siebie i
paraliżuje. Ta sprzeczność niewyjaśniona - oto źródło mojej "neurotical
stupidity".
13.2.
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Z Montaigne'a:
"Le peuple disoit en ma jeunesse, qa'un roy de nos visons, aqant recen
de Dieu une bastonade, jura de ien renyer, ordonnant que de dix ans on ne
le priast ny parbast de luy, ny autant qu il estoif en sor auctoritŐ, qu'on ne
erenst en [...] ." (Ch. IV).
Wnoszę z tej historii, że ten Król najgorszy ze wszystkich wierzył w
Boga, skoro tak bardzo go chciał dotknąć.
Mogę sobie łatwo wyobrazić reżim, który narzucił. Nakazał przede
wszystkim zamknąć kościoły i zamilknąć dzwonom. Gdyby Bóg był mu
osobą obojętną, i gdyby nie on sam, lecz oddani mu ludzie, kler
mianowicie oraz wszyscy wierzący, byli prawdziwym przedmiotem jego
nienawiści i zemsty, władca ten byłby na tym poprzestał. On jednakże
naprawdę jego samego, Boga, chciał ukarać pozbawiając go modłów i
wiary. Zakazy królewskie sięgnęły więc do wnętrz klasztorów i kapituł
zakazując również odprawiania potajemnych, zamkniętych nabożeństw,
odmawiania modłów zbiorowo i pojedynczo. To samo oczywiście
dotyczyło laików. Nakazano zatem konfiskatę modlitewników, oficjów,
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brewiarzy, mszałów, śpiewników, na koniec różańców. Jakże jednak
przeszkodzić modlitwom odprawianym w wolności, westchnieniom
miłosnym, spojrzeniom wysyłanym w stronę Boga na krzyżu, Boga w
stajence, w tęczy, w trójkącie, w hostii promiennej, w postaci Baranka, lub
tylko kłosów pszenicy i winnego grona, albo także otoczonych gipsowymi
obłokami monogramów? Jakże usunąć go z pamięci w innych pośrednich
postaciach, mianowicie w postaciach jego Aniołów i jego Świętych,
zwłaszcza gdy jest się miłośnikiem sztuki i architektury? Tę, rzecz Król
zlecił swoim artystom, kustoszom, architektom, poetom, wzięli się do
dzieła z wielkim znawstwem i zapałem, okazując tyle pasji w niszczeniu,
ile jej zwykli okazywać w tworzeniu. Poniszczyli więc wszystko co się
dało. Czy to dość? Król nie przestawał myśleć o zemście; zbyt był wielki
przeciwnik, zbyt mocne jego władztwo, zbyt ostra gra jaką z nim rozpoczął
monarcha, aby miał zadowolić się byle jakim prowizorium. Z okien
swojego pałacu oglądał rezultaty swojej pracy: widział wieże i kopuły
pozbawione krzyżów, co je wieńczyły, fasady kościołów, z których
zniknęły figury długowłosych aniołów, biskupów w ich stożkowatych
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mitrach, rzymskich i innych rycerzy unoszących ku niebu swe palmy
męczeńskie, dziewic, wdów, świętych zakonnic ugiętych we wdzięcznych
przechyleniu - zniknęły te uroczyste, poczerniałe od deszczów i zzieleniałe
już czasem, orszaki, parady, balety, którymi żyło miasto widziane z wyżyn
zamkowej góry. Na frontonach widniały białe, bo wapnem zasmarowane
blizny po innych znakach i wizerunkach. Cisza panująca nad miastem w
południowej i przedwieczornej godzinie, kiedy dzwony zwykły bić na
Anioł Pański, a zwłaszcza w niedzielne poranki, szczególnie kierowała
myśl Króla na nienawistny temat, a raczej - jak należałoby rzec - na
ulubiony temat jego nienawiści: - Słyszę tę ciszę - mówił do siebie stojąc
przy szerokim weneckim oknie - a jeśli ja ją słyszę, to i inni ją słyszą.
Widzą także te puste miejsca, a jeśli ja je widzę, to inni także je widzą.
Widząc ją i słysząc, myślę o niej, a jeśli ja myślę, to inni także myślą. I kto
zaręczy, czy pustka nie jest Nim? I kto mi zaręczy, czy pustki nie kochają,
ciszy nie wielbią, czy do tych blizn i dziur, i zjawisk, i śmietników, gdzie
włożono resztki, nie zanoszą modłów? Czy mu przyjemności nie zrobiłem
tym wszystkim? Czy nie śmieje się za mnie? Czy nie skrył się przede mną
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w jakieś absurdy, w których go nigdy nie dosięgnę, i które aby zbadać, nie
starczyłoby życia, stulecia, ja zaś mam czasu tak niewiele, skoro za 10 lat
obiecałem przywrócić całą jego chwałę.
Nie mogąc osobiście rozstrzygnąć tego problemu, zwłaszcza, że sporo
czasu pochłaniały mu sprawy państwowe król polecił zwołać konferencję
naukową poświęconą dalszej, skutecznej zemście, którą zainaugurował
także krótką mową, poczem usunął się prosząc tylko o codzienne raporty z
przebiegu obrad.
14.2.
Nie wiem o co chodziło w moim dzisiejszym śnie, pamiętam tylko
okropne zamieszanie z jakąś drabiną, która okazywała się to za krótka, to
za długa. Jak to drabina ...
*
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Czytam "Czarodziejską górę" - po wielu, chyba 21 latach - i widzę
cośmy stracili ze sztuki opowiadania: dystans. Widzę jak zdemoralizowała,
narratora forma I osoby, która dawno już przestała być rewelacją
Szczerości dawno przestała być "ja rzeczywistym" (wobec tego, że tyle
tych "ja" może dziś pisarz rozprodukować, na ile mu fantazji starczy), a
pozostawia tylko rodzaj myopii albo po prostu jest jak krótkowzroczne
okulary, od których nieprzystosowany wzrok się mąci: widzę niby to tylko
co mógłby zobaczyć mówiący o sobie, czyli konstruuję fikcję i wykluczam
z niej swoją fantazję: odtąd muszę postępować tak jak mi moje sztuczne ja
zagra. Cała meskineria współczesnej prozy jest stąd.
Bohater! - znaleźć bohatera.
Rozejrzyj się dokoła.
17.2.
Wczoraj cenzura zdjęła z Twórczości teksty wszystkich, którzy
"cokolwiek" podpisali: Kamińskiej, Karpińskiego, Jar.M. Rymkiewicza,
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Lipskiego i Najdera. Lisowski spytał [...] czy jest jakaś lista, ten mu
powiedział, że "oni sami wpisali się na listę".
Obory, 21.2.
Wczoraj przemówienie Gierka w TV - z plenum. Straszne brednie, sam
się nudził. Jedność moralno-polityczna. To przeciwko wszelkiej opozycji.
Patriotyzm. To przeciwko kardynałowi. Ojczyzna to państwo. To
przeciwko jakimś lewakom. Dyktatura proletariatu zmieni się w państwo
ogólnonarodowe. To przeciwko Francuzom. Język polski jest najwyższym
dobrem. To przeciwko jakiejś ruskiej frakcji albo tym, którzy podjęli
sprawę nauczania polskiego w szkołach jako temat opozycyjny. I, jak
zwykle mnóstwo samochwalstwa.
Co do "nas", w opisie patriotyzmu socjalistycznego, znalazło się słowo
"warcholstwo". To będzie ta pała selektywnie bijąca, z której pomocą nas
spacyfikuje.
Niebezpiecznie zabrzmiały słowa o snobizmie i kosmopolityzmie, a
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także połajanka za "złe zachowanie podczas pobytu zagranicą".
*
Wczoraj opowiadanie Hena o przeżyciach w Rosji. Ile sprytu aby
przeżyć! Ile upokorzeń! Ciosy spadały ze wszystkich stron. To był bity
jako Polak, to jako Żyd. Nikt go nie chciał.
I jaki słaby refren muzyczny całej opowieści: no i była s t r a s z n a
zadymka.
Obory, 23.2.
Jakże mam się nie nudzić przy pisaniu i jak mam nie szukać od niego
ucieczki raz za razem, kiedy myśli w nim nie ma żadnej, którą chciałbym
rozwinąć, lub ścigać, ani wątku, który chciałbym śledzić? Cóż mam do
powiedzenia o tej zasranej Ameryce, czego bym już nie wiedział?
Opisałem podróż - dobrze. Dotarłem do Pacyfiku - dobrze. Teraz
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pozostaje mi powiedzieć po co to wszystko.
*
Cień myśli: "Świat zawsze był jednolity, tylko nie zawsze ogarniano go
myślą w całości." Co chcę przez to powiedzieć? Świat był jednolity? To
znaczy jaki świat - ten przez człowieka zamieszkały, ten który dziś znamy tj, ludzki świat? Czyli ziemia? Co to znaczy, że była jednolita? Oczywiście,
była. Istniała. Była taką samą kulą jaką jest dzisiaj, zanim ją opłynięto
dokoła i stwierdzono jej kształt. Ameryka istniała zanim ją odkryto. Dla
tych fok np., albo dla tych jej pierwotnych mieszkańców. Istniała potem w
mitologii jako królestwo cieni, jako Ziemia obiecana. Istniała w sagach
islandzkich, w legendzie islandzkiej. Istniała jako mityczna kraina złota.
Jako teren eksploatacji, jako ziemia przygody i szansy. Wreszcie jako
centrum świata. Zrobiła niewiarygodną karierę. Przeszła jakby pełną
ewolucję od mitu do rzeczywistości; i to w bardzo krótkim czasie. I co
teraz będzie? Przez tysiąclecia ludność żyła w przeświadczeniu, że ma
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jeszcze taką ukrytą szansę, niespodziankę - od 100 lat nawet mniej,
tajemnica przestała być tajemnicą. Jakby dzieci dostały się na strych,
wyzwoliły stamtąd duchy i te duchy zapanowały nad dżinem.
Nie, jakie tam duchy! Przecież to już Europa i Rosja, i Afryka razem
wzięte, wszystkie stare kontynenty razem wzięte, plus wolna przestrzeń,
wolna od pra-struktur. Jest to nasza kreacja. I jest obraz nas samych,
gdybyśmy byli wolni.
Wolni od czego?
Z czego to powstało?
1. Otwarta przestrzeń. Niezupełnie. Początkowo ta przestrzeń była
podzielona, bądź to granicami dominiów, bądź to przez terytoria nieznane i
niebezpieczne.
2. Liberalne prawa? Też niezupełnie. Nie myśląc już o kolonialnym
okresie, kiedy gospodarka była równie skrępowana jak w każdym innym
terytorium brytyjskim, później toczyła się ta nieustanna walka pomiędzy
poszczególnymi grupami interesów - jak np. przemysłowcy wschodni
ograniczali migrację na zachód w obawie przed utratą siły roboczej?
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3. Charakter ludzi. Też nie. Przecież to nie sami święci wędrowali na
zachód, ale w pierwszym rzędzie skurwysyny. Dawny zachód tylko na
filmach tak ładnie wygląda, a naprawdę musiało to być piekło.
[...] Ameryka została odkryta i zagospodarowana z powodów
duchowych, a mianowicie tak jak kraj ten był od początku przedmiotem
mitologii, pozostał nim nadal; pozostaje uniwersalnym mitem i produkuje
mity wewnętrzne: mit Eldorado, mit ogrodu, mit pustyni, mit drogi, mit
ruchu - (Kerduac).
Obory, 24.2.
Ledwo usiadłem, już myśl moja zakreśliła absurdalny krąg dalekich
skojarzeń, i zmusiła mnie do owych zewnętrznych ćwiczeń w
"konwersacji", do treningu w snobizmie i pochlebstwie towarzyskim, do
owego gadulstwa z upatrzoną publicznością - do owych idiotyzmów, które
są tak uporczywe, że ich nawet nie zauważam, a tylko płacę za nie stratą
czasu, zmęczeniem i niezadowoleniem ze siebie.
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*
Jak to powiada Montaigne: "znajduję sam siebie tam gdzie się nie
szukam".
*
Opisałem więc sekwoje, cymbała, a przedtem foki; powiedziałem też z
całą stanowczością, że Amerykę odkrył i zagospodarował duch; co jest też
prawdą dla wszystkich innych cywilizacji poza tymi, w których od samego
początku, od założenia, nie chodziło o szczęście człowieka ...
Nie inaczej: instynkt szczęścia jest tym, który rozwinął się najpóźniej, i
co cywilizację amerykańską różni od innych, jest to, że człowiek, który ją
tworzył miał już ten instynkt szczęścia wysoce wyrobiony, a żadnym
innym, żadnym ubocznym (e.g. narodowym, religijnym) nie ulegał
namiętnościom. Wielkie namiętności polityczne zostały za oceanem - może
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dopiero tam się pojawiają, kiedy Ameryka została mocarstwem? Tzn. tak
niedawno!
*
Zrobiło mi się coś paskudnego na wardze - czarny, podskórny guzek,
który już dawno wykryłem, i który nabrzmiewa i ciemnieje to niknie, że aż
zapominam o jego istnieniu. Teraz nabrzmiał znowu i to bardzo, bo go
poczułem przy poruszaniu ustami. Pozatem grzybica rzuca mi się z nóg na
ręce - serdeczny palec prawej ręki już ma zniekształcony paznokieć, a
ponadto popękał, i boli.
*
(Co zabawne: ledwom to zobaczył odbywam wewnętrzny trening
rozmowy na ten temat z lekarzem, do którego się zgłoszę, z Kazią i jeszcze
innymi osobami - nawet sam sobie odpowiadam za nich. Postanowiłem
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łapać się na tym i zapisywać te haniebne ćwiczenia, aby tą drogą wyleczyć
się z nich).
*
Na temat Watergate, o której wspominałem z powodu spotkania z
republikańskim babskiem, rozmawiałem też z panem Post i jego gośćmi.
Dom państwa Post. Fotografie Franklina i Eleonory Roosevelt. Zacność
i jakaś bojowość. Przyjaciele państwa Post - jakiś adwokat. Rzucili się obaj
na sprawę Watergate, a przede wszystkim żywo mi zaprzeczyli, gdy
powiedziałem, że USA mają do wyboru być demokracją, albo
supermocarstwem. Argument, którego użyłem: mowa Mc Governa
konferencja Kissingera. Mc Govern obiecywał skończyć wojnę w ciągu 90
dni, nazajutrz Kissinger powiedział, że "peace is at hands", tzn., że Biały
Dom nie informował opozycji o rozmowach z Wietnamem, a nie robił tego
także prawdopodobnie pod naciskiem Wietnamu. Źródłem władzy i sakrą
władzy dzisiejszej jest wywiad; może mieć tylko jedno źródło i jednego
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adresata. Czy opozycję stać na własny wywiad? I co by było, gdyby do
tego doszło? Gdyby obok "gorącej linii", istniał także sztab cieni i wywiad
cieni, albo gdyby część wojska i wywiadu pracowała na rzecz opozycji? A
cóż to były "Pentagon papers"?
*
Po kąpieli. W kąpieli próba zastanowienia się dlaczego tak lękliwie i
nienawistnie odnoszę się do osób w rodzaju p. Neumanowej, "Maji",
obecnej kierowniczki"Obór", dlaczego tak podejżliwie obserwuję jej
karierę towarzyską i ze złością przyjąłem wiadomość, że Arturowie ją
zaprosili. Otóż przyszło mi do głowy, gdym leżał w burej wodzie - p. Maja
należy do fauny kobiecej z linii A-B, z tego narożnika przed kawiarnią
Europejską w Rynku, gdzie gromadziło się krakowskie towarzystwo,
"Grande elegante Welt", "paczka", w której rej wodził mec. Solecki,
skrzypek Teutsch i inne jeszcze typy, oraz ich żony, żony kolegów w
pelisach; jest sposób mówienia, śmiania się, palenia papierosa, który mi tę
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faunę przypomina; Maja do niej należy. Ja sam należałem do fauny innej do fauny czarnej, drobnej, przemykającej się bokiem, kryjącej się w
kościołach, do fauny wrogiej, do fauny mojej matki. Ciotka Róża, Maśka
należała do tej - kolorowo upierzonej i rozgdakanej. (Być może pierwszym
objaśnieniem tej fauny była owa złoto-zielona dama w pensjonacie Stasin
w Zakopanem, tej, która wzbudziła we mnie zazdrość o oficera z orderami,
czy też - na odwrót - o którą byłem zazdrosny z powodu oficera, i przez
którą tak gorzko płakałem w wieczór Sylwestrowy roku 193* - chyba 1933
- ale nie jestem pewien - w każdym razie byłem wtedy bardzo młody).
Maśka - może ona była najważniejszą moją miłością i jakby ideałem
kobiety! "Maja" jest w pewnym sensie powtórzeniem i Maśki, i "pani" ze
Stasina (z jaką nienawiścią moja matka nazywała ją "gospopytią" za to, że
chodziła w spodniach), ale powtórzeniem w karykaturze. Nb. Julia zanim ją
poznałem, należała też do tej fauny - gdy ją zobaczyłem po raz pierwszy tu,
w Oborach, wracającą ze spaceru z naręczem kwiatów, z Rogozińskim u
boku, miałem wobec niej ten sam co wobec tamtych kobiet - wobec kobiet
po prostu - odruch niechęci, miłości i zazdrości.
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Zresztą, co tu daleko szukać: czyż Kazia, gdy ją zobaczyłem, tańczącą
w jadalni na "Orlej" nie była egzemplarzem fauny? Czyż nie wzięła mnie
uczesaniem, gestem, papierosem, sportowym strojem, rytuałem, szyfrem ...
*
Lecz wracajmy do Ameryki. Bubek i pani Post - dwie Amerykanki.
Także dwie kultury. Idiotyczny luksus bubka i wielki styl pana Posta: stary,
ciężki samochód. Wielołazienkowy dom, z widokiem na zatokę. Stary
murzyn, kamerdyner, i murzynka - kucharka, która po pieczystym przyszła
z kuchni spytać czy smakowało.) ta rozmowa, w której zapalczywy
adwokat sypał często skurwysynami, jakby mówił paniedziejku (son of the
bitch). W każdym razie była to pieśń na cześć instytucji amerykańskich i
sprowadzała się do teorii, że jeśli prawo jest dobre, i dobrze zabezpieczone,
nie ma takiego skurwysyna, który potrafiłby je złamać, lub użyć go
niewłaściwie, co miała udowodnić afera Watergate, której przebiegu
jeszcze wtedy nikt nie umiał przewidzieć. Poczem zasiedliśmy rzędem na
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kanapie, a pani Post zrobiła nam picture na ogromnym aparacie, który od
razu tę picturę wywołał.
Poczem polecieliśmy dalej - (pomijam wiele: wizyty w Berkeley i w
Palo Alto, obie osobiste, polskie, a więc jakby do innej tematyki należące, i
do innej książki) wznieśliśmy się nad San Francisco nad te miasta - ogrody
dokoła, ponad góry, ponad Dolinę Śmierci (nawet z wielkiej wysokości
oglądana wydała mi się straszna - tak straszliwie jałowa), i znów podesłała
się pod nas pustynia Nevada, podzielona na olbrzymie kwadraty, jak mapa,
diabeł wie dla jakich celów, pewnie wojskowych, bo przecież tam
dokonuje się prób z bronią jądrową), do Las Vegas; tam przesiedliśmy się
na mały samolocik w rodzaju Antonowa, i wznieśliśmy się ponad góry, nad
którymi lecąc, mówiłem sobie, że widzę rzecz piękną, że nigdy piękniejszej
nie zobaczę, ale że chcę być już w domu i pisać wspomnienia. Lot nad
górami pewnie zawsze jest takim przeżyciem grozy i piękna; leciałem nad
Kaukazem - co prawda nie nad samymi szczytami, a tylko przemykując się
nad niższymi partiami masywów, ale zawsze - leciałem więc już nad
górami, to wiem i przypuszczam, że lot nad doliną Pięciu Stawów Polskich
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byłby też piękny i emocjonujący. Góry to góry. Tak, ale nie wszystkie są
purpurowe. Nie od słońca zachodzącego jak Tatry, ale jeszcze z siebie. I
nie tylko purpurowe (w rzeczywistości nie jest to purpura, ale kolor
zakrzepłej krwi), ale podbita fioletem - podbite mówię, bo fiolet jakoś tak
podchodzi z załomów skalnych, z ciemnych wąwozów, i też nie jest tylko
cieniem, lecz barwą porostów swych, i też nie jedyną, którą do tej głównej
się wtrąca, lecz przemieszany z zielenią, żółtością i złotem - złotem, tak,
którym dzięki refleksom słońca, i prawem kontrastu błysnęła z głębi
kanionów wijąca się tu rzeka Colorado - z tej wysokości do złotej nici
wplątanej - materią podobna.
A jeszcze kształty. Nie "turnie", szpice, stożki, "kopy", granie etc., ale
znowu formy reglarne, architektoniczne, rytmiczne, powtarzające się
rodzinami, cyklami, jak style, stworzone przez różne generacje i grupy
artystów: z tej wysokości nie widać, potworków, ułomków, którymi
usypane są doliny, i które podbiegły do okien przy Rio Grande, lecz tylko
kompleksy tych gmachów o ścianach prostopadłych, lecz o najróżniejszych
najrozmaiciej przeprowadzonych obwodach - a to filarniasty, a to
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tworzących jakby absydy półokrągłe, to znów prostych, lecz o mozaikowej
bogatości faktury. I wszystko na dodatek zaczyna się i kończy na jednym
poziomie - wszystko to ścięte równo - posypane po wierzchu rzadką
zielenią karłowatych lasów. Wszystko to właściwie jest równiną! Tak,
równiną prawie jak okiem sięgnąć płaską, która naraz otworzyła się za
sprawą kataklizmów jakichś, czy tylko tej nici złotej, co ją tam od środka
podbarwia, i nagle rozumiesz, że to nie góry widzisz, nie fantastyczną
powierzchnię ziemi, ale jej wnętrze, jej flaki tak pokręcone, i tak zarazem
symetryczne jak twoje własne, człowieku.
Samolotem rzucało. Lot trwał jakie dwie godziny. Ziemia zamknęła
brzuch, pokazały się lasy sosnowe przyprószone śniegiem. Sypnęło i na
nas, trochę owiało mgłą, ażeśmy usiedli na lotnisku małym, pod pawilonem
jak w Batowicach pod Krakowem, pośród chudych sosenek. Byliśmy w
Grand Canyon Arizona.
*
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Spacer do Konstancina. Kupiłem kawę, słoninę dla ptaków, krem do
rąk i dezodorant do łazienki. Mam bardzo dziwną manię rozpylania w
powietrzu obrzydliwych zapachów. Nie wiem, czy robię to dla siebie, czy
też dla kogoś, kto wszedłszy, polubi mnie za to, że u mnie nie śmierdzi "jak
u innych"?
Żeby nie być jak inni. Zarazem, żeby być jak inni. Szukałem kobiet,
żeby być szczęśliwy jak inni, i byłem wobec nich nieśmiały, albo
grubiański, aby nie obrażać się ani zachłanny, ani brutalny, ani tak do nich
skłonny "jak inni".
Nigdy nie zdecydowałem się jaki mam być. Dlatego powinienem lepiej
rozumieć tych, co tacy, i drugich; kto nie jest sobą, powinien być wieloma
naraz - i to jest sztuka.
*
Ciągłe pisanie. Wszystko co do głowy przyjdzie jest warte zapisania;
nie wszystko jest warte przepisania i publikowania. Selekcja przyjdzie
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później.
*
Podtrzymać zamiar pisania o pisarzu, który leci dokądś, i jedzie gdzieś
daleko - zaproszony - aby coś napisać, coś rozstrzygnąć. Jedzie, żeby
wyzwolić się, od "petty affairs" - i dostaje się dopiero w wirówkę "petty
affairs".
M. in: Żyjący na codzień w niewoli, w zależności, do tego stopnia nie
może się od niewoli uwolnić, że stwarza wokół siebie fikcyjny system
podobny do tego, w którym zwyczajnie żyje.
Podobnie jak jego partner, który tu przyjechał, aby uwolnić się od
swoich głupich interesów, niczym innym nie żyje jak tymi interesami, oraz
stwarza nowe, również fikcyjne.
*
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Arizona.
Autobus olbrzymi cow-boy, który wszystkich objeżdża - i niewiadomo,
z temperamentu, czy z obowiązku, i czy za to mu właściwie nie płacimy? A
przecież ten kraj to był również niebezpieczny jak dziś niebezpieczny jest
Manhattan. Może tam, na 42 ulicy będą kiedyś leżały wypchane trupy, jak
tu, które widziałem w Hannibal?
Jedziemy sosnowym laskiem. Dojeżdżamy do miejscowości, która tak
mi znajomo wygląda: sosny, świerki, stosy świeżo okorowanego drzewa,
tory kolejowe, stacyjka mała, strumień obok płynie, skacząc po
kamieniach, dwa tu schroniska w alpejskim stylu - rodzaj Szaflar, tyle że
bez gór w pobliżu. Płasko jak w Konstancinie. Straszny cowboy wysadził
wszystkich pasażerów przed schroniskiem, a sam - spojrzawszy na nasze
adresy - każe czekać. Za chwilę pokazuje się znów, każe przesiąść się do
limuzyny i jedzie z nami w las. W lesie domki campingowe. Cała wioska.
Krążył wśród nich przez chwilę, aż znalazł właściwy numer, i kazał
wysiadać, pokazawszy jeszcze gdzie szukać manadżera. Potem odjechał.
Manadżer okazał się studentem. Dał klucz, wprowadził do domku i
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poszedł. Domek owszem, ładny, ale zimno w nim jak w psiarni, światło się
nie świeciło, ogrzewanie nie działało, woda nie szła, łóżka gołe, stół goły,
Boże Święty i co my tu będziem robić. Za oknami rozszalała się śnieżyca.
Las dokoła [...] .
Ale nie minęło pięć minut - pukanie. Wraca nasz menadżer z manadżer
- studentką. Moje dzieci właściwie. Ośnieżeni, niosą plastikowe worki.
Manadżer niósł w ręce kartkę oprawioną w plastikową okładkę, a na niej
spis przedmiotów, które nam musi zostawić i czynności, które ma
wykonać. Prześcieradło, poszwa, poduszka, popielniczka, włączyć światło,
odkręcić wodę i dowidzenia. Na koniec jeszcze plik broszurek, map,
fotografii. I poszli. Już było ciepło, już woda szła, już pościel świeża,
serweta na stole. Tylko co robić. Śnieg za oknami. Nie minęło jednakże
następne 5 minut, pukanie. Wchodzi cowboy, a właściwie nie cowboy, ale
coś w rodzaju kawalerzysty z wojny secesyjnej, lub żołnierz armii korpusu
ekspedycyjnego z I wojny światowej w kapeluszu z małą główką, a nasada
ronda na pasku, kurtka z futra, spodnie do kolan, grube skarpety. Młody.
Mówi dzień dobry, patrzy do kartki oprawionej w plastikową okładkę i
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sylabizuje: mister Klidiotski ... from Warsaw? T f u r t s o h o s t? Nazwa
mojego pisma wydrukowana w środku lasu, w Arizonie wprawiła mnie w
mistyczne zdumienie więc spytałem strzelca skąd właściwie wie, że tu
mam być. Pokazuje mi, oprawione w plastikowy kartonik pismo Dep.
Stanu sprzed 2 tygodni, zapowiadające, że tego a tego dnia, tym a tym
samolotem, taki a taki mister przybędzie do L.C. i zamieszka w tym
właśnie domku, a jego obowiązkiem jest zająć się mną i moją żoną. No
więc jest samochód czeka, proszę, jedziemy w lasy. Na brzeg? Rimo?
Krawędź? Czego? Kanionu *
Przyjechała Kazia.
Jest lista 37 osób, którym nie wolno występować w tv, radio, w
gazetach, i ... Właśnie, niewiadomo czego jeszcze nie wolno. Jak z
drukiem, wydawaniem etc. Są tam zarówno Jerzy Andrzejewski, Antoni
Słonimski, obaj Brandysowie, Artur, ja - oczywiście, Młynarski,
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Mikołajczyk, Wiłkomirska ... A także Sprusiński, Matuszewski i
Szymańska, którzy wprawdzie nic nie podpisali, ale ... Właściwie co?
Pozatem Matuszewskiego wyrzucili z Literatury.
Jakie konsekwencje tego wszystkiego? I co się jeszcze stanie? To na
pewno nie koniec.
*
Wsiedliśmy do samochodu, podjechaliśmy z powrotem do owego
miejsca gdzie kończą się tory, leżą śniegi płynie strumień i gdzie stoi
schronisko, gdzie kręcą się ludzie z plecakami, dokądś odchodzą dzwoniąc
czekanami, ale dokąd? Nie ma przecież gór. Otóż są. Tuż za schroniskiem.
Ale rosną w dół - i tak je nazywają tutejsi indianie Hopi w swoim języku:
góry-rosnące-w-dół. Tuż za schroniskiem jest żelazna poręcz, podchodzisz
do niej, opierasz się o nią i patrzysz na 2000 metrów w głąb ziemi, skąd
jednakże nie zieje ogień, nie leci lawa, ani gejzer, ale wręcz przeciwnie:
gdy u nas śnieżyca, tam w dole słońce świeci; jego promienie przebijają się
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przez lecące chmury bardzo blisko nas - bo chmury pędzą tuż nad naszymi
głowami, jesteś w chmurach - przebijają się więc i szerokimi smugami
omiatając zbocza w kolorze zakrzepłej krwi, fioletu, złota, rozkładają się
tam na dnie na zielonych łąkach wiosenną pogodą, rozbłyskując w
strumyku, który tam płynie, w strumyku, mówię, który w rzeczywistości
jest rzeką szerokości Bugu - ciągle tą samą rzeką Colorado. Jaki zresztą jest
widzę, gdy kamyki rozsiane na jego brzegu okazują się po bliższym
obejrzeniu domami wioski indiańskiej. Jak to daleko widzę po samolocie,
który nisko niziutko pod nami leci, rzucając cień na łąki, na skały. Nad
doliną zbocza, tzn. skarpy, mury, równymi, poziomymi kondygnacjami
przecięte, a każda z nich inny ma kolor, inną fantazję. A po wierzchu trawy
sosny karłowate, dalej [...] i lasy.
Nasz strzelec obserwował nas spod oka. Po chwili zapytał czy nie
chcemy zrobić zdjęć. Nie, odpowiedzieliśmy, my w ogóle nie mamy
aparatu. Lepiej się patrzy bez aparatu, to mu się spodobało. Powiedział że
nas zawiezie do takich miejsc, skąd kanion jest jeszcze ładniejszy. I
zaczęliśmy jeździć wzdłuż tej rime, wysiadaliśmy, aby spojrzeć to pod
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takim, to pod innym kątem, a on jeszcze na zegarek patrzył i mówił jakie
za chwilę światło będzie i chciał nas dotrzymać do zachodu słońca, i
dotrzymał do tej pory, kiedy mgły powoli podnoszą się z kanionu, a słońce
w nich czerwieni i gdy promienie barw przemienia czerwone skały
zielenią, to znaczy przeniosą barwy szczegółu, w cień etc. etc.
Był to bowiem entuzjasta, ten nasz strzelec. Wieczorem przy kolacji w
schronisku, na którą zaprosiliśmy go opowiedział swoje dzieje. Ma
dwadzieścia parę lat, od paru lat włóczy się po parkach narodowych jako
ranger - strażnik. Nie potrafiłby żyć już w mieście. Przyroda jest jego
jedynym życiem. Syn Kontradmirała, dzieciństwo spędził w różnych
państwach, w bazach marynarki, na pokładzie okrętu. Nie wie co to znaczy
osiąść ... Nie ożeni się chyba nigdy, bo która by z nim wytrzymała.
Melanholijny. ... Przyszedł do lokalu w cywilu - tzn. w podartym swetrze,
który uważał za elegantszy od munduru.
Ranek był katastrofalny, Śnieżna chmura siadła nam na głowie.
Odwołano wszystkie loty w schronisku kłębił się tłum turystów, nie można
było dostać nic, nawet krzesła. Zorganizowano kolejkę etc.
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*
Teraz już mógłbym tak w nieskończoność pisać. Pytanie, należy pisać
to, co idzie łatwo, czy to właśnie, co sprawia trudność?
*
Obory, 25.2.
Kazia pojechała do Poznania, Jędrek sam w domu, ja tu. Śniło mi się,
żem się wspinał na zieloną górę, która u samego szczytu okazała się
skorupą jak gdyby jaja olbrzymiego; zleźć nie mogłem, bo było za stromo,
na domiar złego skorupa zaczęła pękać. A pies siedział w dolinie z zadartą
głową i czekał na mnie.
*
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Przeczytałem dziś z Montaigne'a o przepowiedniach; znalazłem ładny
cytat z Horacego:
"Ille potens sui Laetusque neget, cui licet in diem dixisse: Vixi ... "
"Ten się szczęśliwszym wyznawać nie boi, komu po dniu przeżytym
przystoi powiedzieć: żyłem."
*
Wreszcie wezwano przez megafony osoby, które miały odlecieć tego
dnia do Phoenix - nas między innymi. Było nas razem czworo - jakiś
starszy pan bardzo rozbawiony lotem awionetką w głąb kanionu, jakiś
młody fotograf amator i my. Zajechaliśmy na lotnisko i tam cisza. Żadnego
rumoru, ani jednego samolotu, nic nie startuje, nic nie ląduje, cisza jak na
dalekiej stacji kolejowej. Mija godzina, pytam wreszcie kogoś z obsługi co
z samolotem. Ma przylecieć. Ale kiedy? A niewiadomo. Jak się wiatr
trochę uspokoi to wystartuje z Phoenix. Nic nie rozumiem. Jest przecież
2703

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

chyba jakiś radar, cóż to jest dla dzisiejszych samolotów, mają chyba jakąś
łączność w powietrzu z nimi i wiedzą, czy wystartował już czy nie. Wiatr
wyje raz za razem, tuman śnieżny galopuje przez lotnisko, jak stado
bawołów. Potem znów cisza. Wszyscy siedzą spokojnie, a ja wstydzę się
już pytać. Wychodzę na płytę, nasłuchuję leci czy nie leci. Nic nie leci.
Owszem coś zaterkotało, wylądowała awionetka i podskakując na
wybojach przytoczyła się do pawilonu. Ktoś kiwa ręką z kabiny i woła
"come on ...", nasz wesoły pan, i fotoamator idą - to właśnie nasz samolot!
Dopiero przypomniałem sobie co mówił John B., asystent Engle'a, przy
ustalaniu programu: że trudno o połączenie z Gr. Canyon do Phoenix, że
raz dziennie coś tam lata, ale niewiadomo całkiem co. Otóż to:
sześcioosobowy, dwumotorowy samolocik, w którym trochę trudno
utrzymać się na fotelu. Odbyłem tę podróż jedną ręką uczepiony fotela
przede mną, drugą fotela obok, nogą opierając się o drzwiczki. U moich
stóp na podłodze siedział fotoamator, któremu lepiej było w tej pozycji
fotografować widoki i nie ryzykować, że zleci z fotela razem z aparatem,
obok mnie moja żona, którą asekurowałem ciałem, przed nami wesoły pan,
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który gadał przez cały czas oraz dwóch pilotów. Pan wtrącał się do
pilotowania, radził, żeby teraz wziąć się na prawo, albo podnieść się trochę
bardziej w górę, fotoamator pstrykał a samolot to podnosił się w górę, jak
piłka kopnięta, poczem ześlizgiwał się - bokiem z jakiejś niewidzialnej
góry powietrznej - a pod nami preria tu i ówdzie przebita czarnymi
chatkami, preria najpierw ośnieżona, a potem, w miarę jak oddalaliśmy się
od gór a przybliżali do pustyni Arizona owianej już ciepłem wiatru od
zatoki meksykańskiej, coraz bardziej zielona.
Potem wyrosły przed nami góry - nieładne, szare, porośnięte z rzadka,
dymiące chmurami, samolot targa się raz za razem jak spłoszony koń, i w
chmury wlecieliśmy, a gdyśmy się wydobyli z nich otworzył się przed
nami słoneczny kraj. Góry były ostatnią zaporą przed gorącem
dopływającym tu spod tropików. Wylądowaliśmy podskakując wesoło na
kolorowym, ruchliwym lotnisku. Zewsząd kłaniały nam się, szarpane
ciepłym wiatrem palmy, potrząsające pióropuszami jak na wiwat.
*
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Największe moje nieszczęście, najdotkliwsza plaga: chwile
roztargnienia zupełnie jałowe i którym kresu nie ma. Męczą mnie,
rozstrajają, zabierają czas, odbierają energię i ochotę do pracy. Boże,
żebym się z tego mógł wyleczyć! Czy to jest tylko siła woli? Powinienem
wynaleźć jakiś sposób mechaniczny na zahamowanie biegu myśli, gdy już
raz się ten bieg zacznie. Jaki? Najlepszy: nie ustawać ani na chwilę w
czynnościach - jakichkolwiek. Pisać nawet kiedy nie mam nic do napisania
- i tak potem poprawię. Albo wyrzucę. Lepiej napisać idiotyzm, niż nic.
Albo czytać - cokolwiek. Albo wyjść coś zrobić ... Wszystko, byle nie
siedzenie w bezruchu, ze wzrokiem wbitym w firankę.
*
Przyczyną tych roztargnień jest wyłącznie lenistwo, ponieważ zdarzają
mi się zawsze wtedy gdy w pisaniu, lub przepisywaniu natrafiam na
najmniejszą trudność. To są po prostu ucieczki, przed wysiłkiem
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myślowym.
Obory, 26.2.
Co to wszystko znaczy? Po co ta cała nowa Konstytucja, po co lista
proskrybowanych, po co w Konstytucji i w przemówieniach absurdalnie
brzmiące gwarancje ochrony hymnu, godła i języka polskiego? Czyżby, oni
naprawdę dążyli do ściślejszego połączenia demo-ludów w organizację
jednolitą i podporządkowaną ZSRR także w kategoriach dotąd względnie
autonomicznych, takich jak polityka bezpieczeństwa i kulturalna?
To jest możliwe. Po pierwsze mogą to zrobić z obawy przed
rozprzestrzeniającą się i pogłębiającą schizmą w ruchu komunistycznym.
Po wypowiedzeniu posłuszeństwa ZSRR, komuniści francuscy zyskali
głosy. Jest to przykład dla innych partii komunistycznych. Może nie byłoby
to dla ZSRR tak groźne, skoro woli on pertraktować z najbardziej nawet
prawicowymi rządami, niż z lewicą, gdyby nie obawa, że przykład ten
może oddziałać również na Komunistów w krajach przez nich rządzonych.
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Te partie nie mogą sobie dać rady z dyscypliną i wydajnością pracy, duszą
się od braku ludzi, zjada ich energia walki, walki o władzę. Sytuacja ich mogą myśleć - zmieniłaby się radykalnie, gdyby odzyskały kredyt
społeczny i mogły zwrócić się do rzeczywiście szerokich warstw
społeczeństwa z propozycją otwartej współpracy - i odtworzeniu czegoś w
rodzaju pluralistycznej demokracji kontrolowanej przez zblokowane
stronnictwa. Cóż to - nie przychodzi to nikomu do głowy? Może nie w
Polsce - ale na Węgrzech? A przede wszystkim przychodzi to do głowy
radzieckim ekspertom, którzy boją się satelitów bardziej, niż oni na to
naprawdę zasługują. W każdym razie muszą się liczyć z procesem erozji i
aby mu zapobiec dążą do "zrównania szeregów".
Drugim powodem, dla którego mogą dążyć do jakiejś ściślejszej
integracji, jest obawa przed zjednoczeniem Europy. Mogą mieć na ten
temat zupełnie fałszywe wyobrażenia, niemniej mogą działać pod ich
wpływem.
*
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Poszedłem do pałacu (odwilż i wichura) i przeczytałem referat
Breżniewa. Rzeczywiście, bardzo silny akcent położył na współpracę z
krajami zwycięskiego socjalizmu. Mówił o postępującej integracji
gospodarczej, o stałych spotkaniach z przywódcami, podkreślił to, że nie są
one sporadyczne, lecz stanowią stałą praktykę. Dalej powiedział o
współpracy ideologicznej i o spotkaniach tych działaczy, którzy zajmują
się ideologią; wreszcie o współpracy w dziedzinie telewizji i radia.
Przeciwstawił tej współpracy wrogą działalność Chin i zapowiedział
nieugiętą walkę z maoizmem. Co do innych partii komunistycznych,
przestrzegł je przed nacjonalizmem, powiedział, że niektóre z nich tak
traktują internacjonalizm, że niewiele z niego zostało. Nie wymieniał
żadnej. O światowej Konferencji Komunistycznej bąknął tak, jakby tego
inni chcieli a ZSRR w zasadzie się na to zgadzał. Wyśmiał tych, którzy
sądzą, że odprężenie oznacza dla ZSRR wyrzeczenie się popierania walki
narodowo-wyzwoleńczej i klasowej.
W sumie była to mowa utrzymana w trybie twardym, pełna
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przemilczeń, tabu, i kłamliwego samochwalstwa. Mowa pozbawiona
elementów programowych zarówno w polityce zagranicznej jak
wewnętrznej. Mowa stagnacyjna. O rolnictwie radzieckim powiedział dwa
zdania: susza i bohaterska praca - ale co z tego, jakie rezultaty - nic!
Ciekawe, że podobnie bezprogramowa, ogólnikowa i nijaka była mowa
Gierka na plenum KC. Dziwne, jak gdyby czekali na coś.
*
No, dobra, revenous a naos moutons.
Jestem więc w Phoenix. Pan starszy. Arizona Highways. Fotografia
pustyni i wielkiego kanionu.
Phoenix - miasto na pustyni.
Pustynia wesoła. Wiatr. Kaktusy. Architektura.
Duch kolonizatorski. Imigracja. Turystyka, powietrze i czyste niebo.
E, bzdury.
Ale jakie wiadomości o tym mieście? O osiedlaniu się tam? O
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architekturze?
*
Ileż jest tych Ameryk? Ta różnorodność pasjonuje mnie od samego
początku. Uderzenie w N. Jorku, w China Town, kiedy po drugiej stronie
ulicy Włosi świętowali San Genewe. Ale to różnice narodowe ... Natomiast
te różnice całej atmosfery: to dynamiczne dorobkiewiczowskie Denver
skupione, quasi totalitarne Utah, tak rozluźniona Kalifornia, na koniec
Arizona, gdzie panuje - tak mnie się przynajmniej zdaje - nieustanna
euforia. Zresztą nie dziwię się - bo powodów jest mnóstwo. Njpierw klimat
słońce, wiatr - lekkość tego powietrza, szybkość tego wiatru, jego lotność.
Zresztą nie wiem. Pan starszy, redaktor Arizon Highway zabrał nas za
miasto na pustynię. Zatrzymał się na stacji benzynowej już na skraju
pustyni. Wyszedłem z samochodu, poszedłem trochę w stronę piasków ...
poczułem naprawdę skrzydła u ramion. Jest to coś mistycznego.
Przypuszczam, że znają to też ludzie żyjący na stepach Ukrainy. Pustynia
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do niedawna była groźna, teraz dzięki klimatyzacji, stała się mieszkalna, i
okazała się fantastycznym rezerwatem zdrowia. Leczy gruźlicę,
reumatyzmy, choroby serca, nerwice, Bóg wie co.
Ciekawe jak tu ludzie żyją. Całe to południe, jest dla mnie tajemnicą.
Zdaje się, że tam stosunkowo najłatwiej osiągnąć wysoki standard życia.
Ale, osiedlenie się tam oznacza skazanie się na pewną prowincjonalność.
Ludzie tam poświęcają wiele wysiłków, aby swemu życiu nadać
zewnętrzny blask. Zresztą niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości
Arizona będzie tym co Cote d'Azur - środkiem eleganckiego świata. W
każdym razie jej hotele, miasta przekraczają wszystko co w tej dziedzinie
zrobiono w Europie. Arizona ma wszystkie dane, aby stać się " [...] ",
światowej turystyki. I wydaje się na to przygotowana. Narazie tamtejsi
mieszkańcy zjadają sami ten bankiet, który przygotowali i nawet dla
Amerykanów cuda jej przyrody i architektury są niedostępne.
*
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Znalazłem przed chwilą na egzemplarzu "Typów psychologicznych"
Junga, tekst, który musiałem napisać w chwili podniecenia, i który wygląda
na zapiskę wariata. Jestem bliższy demencji niż sądziłem.
*
Zadałem pytanie, ile jest tych Ameryk; otóż cudowną stroną tej
podróży jest ustawiczna zmiana krajobrazów, klimatów i usposobień
społecznych. Układa mi się w rytm podróży filozoficznej i gdyby nie
obawa popadnięcia w pretensjonalne stylizatorstwo, opowiadałbym to
stylem wolteriańskim.
Co by powiedział Kandyd o Arizonie? Nic, rozejrzałby się za jakąś
skałką, gdzie by usiadł w nadziei, że to zdrowe powietrze, piękne widoki,
zamożność mieszkańców, głośno objawiających swe zadowolenie z życia i
tak wiele energii poświęcającego na jego uprzyjemnianie, pomogą mu w
rozmyślaniach. I usiadł. I po pewnym czasie nadojadło mu życie bez
konfliktów i kontrastów.
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Głupia bajeczka. Przypomniała mi się jazda do Anamozy. Kac i
obrzydzenie na widok tylu świeżo malowanych domów. Potem więzienie.
Chłopak grający sobie na gitarze. Cele - klatki, zakręcane korbą.
I co z tego? Chłopcy, którzy tam siedzą, najczęściej nie mogą
wytrzymać tej właśnie aseptyczności życia amerykańskiego. Odczuwają te
same mdłości, które ja poczułem. Minie im ta choroba, gdy sami zaczną
budować domy, czy też w całej generacji, która nastąpi po tej budującej,
objawią się te destrukcyjne dążności. Czy autodestrukcja należy do
systemu biologicznego? Wszystkie moje upodobania są po stronie ładu
zewnętrznego, wszystkie moje sympatie po stronie buntowników. Ileż razy
doznawałem nudy wędrując alejkami Iova City, albo gdzieś na Long Island
... Tu w Arizonie dochodzi do jakiegoś apogeum, tu czystość, ład osiągają
rozmiary niesamowite. Ale gdyby mnie kto zapytał czy chcę, żeby tak
Polska wyglądała, odpowiem: tak! Ale gdy mnie kto spyta, czy wiem, że
zrodzi się wtedy pokolenie, które będzie od tego uciekać, i psuć co ojcowie
zrobili, odpowiem: wiem. I czy godzę się na to? Tak. Bo dobrze jest gdy
społeczeństwo osiąga ekstremów i gdy się tworzą między ekstremami
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napięcia.
*
I dalej, i dalej. Odlot z Phoenix - piękne dziewczyny z pistoletami.
Dallas, Houston, New Orlean - wędrówka. Zjeść Świat. Wędrówka w
poszukiwaniu pastwisk, łowisk, chleba, złota.
Wędrówka w poszukiwaniu myśli (średniowieczna wędrówka
intelektualistów).
Wędrówka w poszukiwaniu wrażeń.
Wędrówka po świecie, zamiast w głąb siebie.
Czy nie oszalałem? Czy nie oszalał Paul Eagle, że wyciąga poetów z
domów i każe im uganiać po świecie.
Kto kogo używa: my - środków transportu, czy środki transportu
używają nas? Ktoś musi latać tymi samolotami, których jest aż tyle w
powietrzu (Dallas, Chicago). My korzystamy z nowych urządzeń, czy one
nas używają. Wariactwo. Stary piękny New Orleans. Starzy, mądrzy
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murzyni w zaśmieconej salce. Stare Missisipi. Jej dostojeństwo, jaka była
pod Dubugne jaką była pod Hannibal, i jaka jest tu. Rzeka, która stworzyła
Stany Zjednoczone. Ona i Góry Skaliste.
*
Powrót. New York City. Wspomnienie jak go oglądałem nocą, niby
odkopane z ruin miasto. Płynę dokoła niego. Jego rozmaitość. Na końcu,
dwa słupy WTC. Przecholowali, czy nie?
Wspomnienia wież w Laory.
Budowali 200 lat i nie zdążyli.
Tu 200 lat temu nie było nic.
Potem dowiedziałem się, że Jean Petit przeszedł po drucie między tymi
wieżami. A to bezczelny gówniaż!
*
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To już staje się nie do zniesienia: każda chwila zastanowienia nad
tekstem, który mam napisać zanosi mnie, tzn. moją myśl, na zupełne
manowce, i w ten sposób już nie minuty i godziny, ale lata mi zbiegają!
Pisać bez przerwy byle co, byle jak, aby bez przerwy, a potem tylko
poprawiać, poprawiać, w nieskończoność poprawiać, traktować pisanie
jako obronę przed rozkojarzeniem, przed schizofrenią. Jako czynność
przymusową, jak żucie gumy, albo palenie papierosa. Pisanie nie jest pracą,
ale czynnością automatyczną; redakcja jest pracą.
*
27.2.
Czytam "Czarodziejską górę". Nie wiem po co. Świetny opis
sanatorium, świetne typy, humor - oto co zostało. Dyskusja Naphty z
Settembrinim oraz całe królowanie Hansa Castorpa jest martwe. Dlaczego?
Bo antynomie tam użyte, przestały być antynomiami. Generalna
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antynomia: życie - śmierć, oczywiście, istnieje, ale wszystkie pochodne od
niej pozmieniały miejsca.
*
Słoneczny dzień, wiatr wieje, jest dość chłodno. Błoto leży wszędzie i
nie można wyjść na spacer, na który właśnie dziś mam ochotę. Poszedłem
tylko do PGR-u po słoniny kawał dla moich ptaszków. Ten co poprzednio
powiesiłem, dziś w nocy znowu zniknął. To pewnie znów sprawka kota,
albo psa pani Neumannowej, którego słyszałem wczoraj wieczorem
szczekającego w pobliżu.
*
Opis sanatorium, typy ludzkie, humor - oto co zostało z
"Czarodziejskiej góry". Liryzm i metafizyka wyparowały doszczętnie. Czy
to jest reguła? Może, tak jest zawsze, że choć wzrusza nas liryzm nowych
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dzieł i najbardziej zastanawia ich sens metafizyczny, lub myśl moralna,
znamię trwałości mają tylko te, które kryją śmiech? Czy to nie sprawdza
się w całej literaturze. Czy nie dotyczy w takim samym stopniu Homera,
Szekspira, Montaigne'a, Dostojewskiego i Kafki?
Ale o jaki to humor chodzi?
Co jest śmieszne w "Czarodziejskiej górze"? Np. lokaj odganiający
muchę od zwłok dziadka? Dlaczego jest śmieszne i wspaniałe? Bo zostały
uprzednio wyzyskane wszystkie szanse powagi. Inaczej: ponieważ
powadze dano wszystkie szanse. Podobnie jest z epizodami i postaciami
"Berghofu". Pani Stóhr ze swoimi błędami językowymi, złymi manierami,
wścibstwem etc., byłaby pospolitą idiotką, nie wartą uwagi - postacią z
farsy - gdyby nie kontekst w jakim się zjawia - kontekst śmierci, choroby
etc. A najśmieszniejszy jest epizod z konsulem Tienapplem, ponieważ on
sam i jego kilkudniowy pobyt w Berghofie jest parodią pobytu Hansa: ma
on nawet swoją panią Chauchot - panią Redisch z Poznania.
Ale, na litość boską, co z liryką i metafizyką, jeśli tak lekką ręką
odganiamy wszystko? Co z powagą? Chodzi o to, że powaga odnawia się
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wciąż i coraz to nowych potrzebuje pożywek, podczas gdy śmiech jest
wciąż ten sam. Bo śmiech jest z natury, a powaga z ducha. Duch podlega
odnowie, natura trwa.
Naturalnie, nie mówię tego poważnie.
*
Na lotnisku w Phoenix pożegnały nas uzbrojone dziewczyny, które
dokonywały "anti-hijaching check". I dalej, i dalej. Do Texasu, stamtąd do
Nowego Orleanu w Louisianie, stamtąd ponad całymi Stanami do Chicago
z powrotem do Cedar Rapids, i do Iova City. A gdzie tu żagle? Gdzie
piękne podobno zatoki morskie u brzegów Karoliny? A Wirginia, której
skrawek tylko widziałem na początku jadąc z Washingtonu do Mount
Vernon, miejsca urodzenia i śmierci Jerzego Waszygtona? Pod nami
Missisipi, wzdłuż niej lecimy. Widziałem ją na Północy koło Dubayne płynąłem jachtem, miałem strasznego kaca, dama wyprowadziła mnie na
dach i kazała przejść dokoła, samą krawędzią, żeby wydostać się na dziób i
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stamtąd obserwować rzekę. Wykonałem to. Niech jej Bóg przebaczy, skąd
miała wiedzieć co się we mnie dzieje. Zostawiła mnie tam. Nie dziwię się.
Musiałem być plagą z uśmieszkiem przylepionym do ust. Słowa nie
umiejący wykształcić. Za to wpatrzyłem się w rzekę i w jej brzegi. Była
bura, wezbrana. Płynęła wieloma nurtami, wymijając wyspy porośnięte
zagajnikami, w zatokach stała lub płynęła w przeciwnym kierunku. Niosła
zatopione drzewa. Poczerniałe, spruchniałe, wynurzały się z toni jak
rekiny. Brzegi miejscami były urwiste, ukrywały skałę łupkową, żółtą, a
lasy czerwone, winne połyskliwe. Była jesień. Potem ją zobaczyłem na
wiosnę w Missouri, gdyśmy z Davidem jechali zobaczyć Hannibal,
rodzinne miasteczko Marka Twaine'a - ów St. Petersburg z "Przygód
Tomka Sawyera". Po K..., gdzie skręca, wyglądała jak morze - dalej była
jakgdyby olbrzymią drogą, wzdłuż której nasza biegła - jak dodatek do
niej, miasteczka przez które przejeżdżaliśmy, wszystkie zdawały się z niej
tylko żyć, nią tylko zajmować. Domy do niej frontem zwrócone, a główne
ulice biegły nie środkiem miasta, lecz brzegiem. Tu były sklepy, warsztaty,
zakłady etc.
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Tyle, że puste. I miasta zdawały się opustoszałe. Bez szans. Jedno
Hannibal żyje - dzięki Tomkowi i Huckowi.
Aż na koniec zobaczyłem ją w Nowym Orleanie. Wychodzi się z
dzielnicy francuskiej (która naprawdę jest hiszpańska co do architektury i
charakteru), trzeba obejść katedrę św. Ludwika (barokową), przejść przez
plac z pomnikami, kwietnikami etc., i pozostawiwszy za sobą ten Paryżek,
czy Madrycik, których całą urodą poza śliczną architekturą stanowią nb.
murzyni dmiący w swoje saksofony i walący w swoje perkusje,
pozostawiając więc to miasto niepoważne, na pokaz, wychodzi się na
falochron, który jest od katedry o 300 metrów i widzi się rzecz brzydką, ale
poważną: do morza leje się potworna masa brudnej wody, niosąc śmieci i
statki. Dokoła składy, śluzy, bocznice kolejowe. To jest ujście. Missisipi.
Missisipi stworzyła i utrzymała w jedności Stany Zjednoczone.
A tak: Amerykę północną odkrywano po kawałku. Le Selle przepłynął
ją od razu całą - właśnie z biegiem Missisipi i cały pas ziemi położonej
wzdłuż rzeki zajął dla Francji. Tyle, że Francja nie była zainteresowana
osadnictwem, a tylko portami nad zatoką meksykańską. Dla kontrolowania
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Missisipi. Potem Napoleon sprzedał to wszystko Stanom, które za jednym
zamachem, za cenę 15 milionów dolarów zagarnęły olbrzymie terytorium
sięgające teoretycznie aż po Pacyfik, tyle, że na drodze do niego były
prerie, góry, pustynia i Indianie.
W czasie wojny domowej Missisipi utrzymała jedność. Jest jedynym
szlakiem wodnym łączącym północ z południem. Szlakiem, na którym
bawełna plantatorów z południa spotykała się z drzewem i węglem
Pensylwanii, kukurydzą Iova, pszenicą i tytoniem Kentucky.
Missisipi odegrała podobną rolę w dziejach Stanów, jak Wisła w
dziejach Polski - była kręgosłupem.
Drugim były Góry Skaliste. Dwa kierunki, dwa trendy naturalne tworzą
Stany Zjednoczone: wschód - Zachód, coast to coast, i Sud-North, z
biegiem Missisipi i Colorado. East-West to ekspansja, new territories, new
frontieres; Missisipi to handel. Rocky Mountains to tajemnica, romantyka.
Drogowskazy na drogach, kierunki jazdy autobusem Grayhund. Nawet
kierunki ulic.
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*
Lecimy więc North. Widzieliśmy: ... Nie widzieliśmy. Podróż
wytwarza zachłanność. Zjeść świat.
Dlaczego nas tak nosi po świecie? Może dlatego, że tyle
naprodukowano tych samolotów? Tak samo może po to przyjechaliśmy do
Iova City, żeby się ktoś zamieszkał w Hotelu "Mayflower"? Kto kogo
użycza naszej cywilizacji, czy nasza cywilizacja użycza nas?
Wędrówka po świecie, zamiast wędrówki w głąb siebie?
Średniowieczni intelektualiści wędrowali w poszukiwaniu myśli. Po co my
wędrujemy? Po co nas tu ściąga Paul Eagle, po co tylu ich się miota po
świecie - Katoliki w Nowym Orleanie, Żydy w Nowym Jorku, w Denver
też jakichś widziałem, ... Po co? Lotnisko w Chicago - kompletnie zatkane.
Co widziałem? Rozmaitość. Nic. Tylko to: rozmaitość rzeczy, ludzi,
szans.
Ameryce się udało. Jeszcze nie wiadomo co tam się stanie, ale jest, stoi.
Nowy Jork widziany z morza. Rozmaitości od nędzy, do dziwactw i
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wspaniałości - w końcu dwa świetliste słupy WTC.
Wspomnienie wież w [...] .
*
Treść duchowa. Objawiła mi się w okresie dojrzewania wraz z lękiem,
jaki budziło we mnie życie, i zniknęła, gdy mi poszło łatwo. Nie boję się
już życia i nie boję się jeszcze śmierci i nie ma we mnie nic wewnętrznego
poza niejasnym pragnieniem, aby żyć "głębiej", i poza silnym poczuciem
winy z powodu tego, że żyję płytko. Wydaje mi się czasem, że zamknęła
mi się wyobraźnia na rzeczy sztuczne; że nie troszczę się już po prostu o to
jak długo żyć będę i dokąd uda się po mojej śmierci ten ktoś kto jest we
mnie, z kim rozmawiam, i kto, jak mi się wydaje nie powinien umrzeć. Nie
troszczę się o to i nawet śmierć jego, gdyby mi ją oznajmiono przyjąłbym
obojętnie nie protestując, albowiem oduczyłem się już walczyć o wszelką
sprawiedliwość, w tym także zaziemską. Zresztą nie bardzo chcę wiedzieć;
ta prawda, jak i inna, stała mi się po prostu obojętna. Cóż od niej zależy?
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Czyż nie posiadając jej nie potrafię cieszyć się chwilą? A może, może okropna myśl przyszła mi do głowy - zapomniałem jak wygląda radość i
ten stan pół smutku, w którym żyję, nie sprawia mi przykrości.
Radość? Radość poznania? Radość piękna? Radość prawdy? Radość
spełnionych pragnień? Osiągniętej sprawidliwości? Radość wolności?
Radość wiary, i wiara w radość, jako ostateczny cel istnienia? Zaznać jej i
podarować ją drugim, a odnajdę drogę do zbawienia. Muszę sobie
przypomnieć czy jej zaznałem kiedy przedtem.
Obory, 28.2.
Wczoraj na kempie długie, spokojne, niczym niezakłócone rozmyślania
o radości jako celu istnienia.
H.T. znała J.A. W Kielcach. Jakie J. miała oczy? H. twierdzi, że czarne.
Ja mówię, że jasne. Ale zdaje mi się H. ma rację. Nie pamiętam! Tzn., że to
nic ważnego.
Wciąż ten sam brak ochoty. Wciąż ten sam okropny wysiłek zmuszania
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się do wszystkiego: do wstania, do ubrania się, do pracy. Tylko do jedzenia
siadam chętnie i spać kładę się z radością o każdej porze. Nawet w dzień.
Mało miałem radości w życiu i dlatego nie wiem nawet czego mogę
pragnąć.
Mało? Czy też nie umiałem się cieszyć? Gdzie jest ta radość? W
rzeczach, czy w naszym usposobieniu? Oczywiście, w usposobieniu bo
wielu jest ludzi niezdolnych cieszyć się tym, co komu innemu sprawia
najżywszą radość.
*
Na brak ochoty do życia nie ma innego lekarstwa jak przymus.
Zresztą to nie jest brak ochoty do życia; to jest brak ochoty do
ponoszenia jego ciężarów. Czyli gnuśność, lenistwo jak to jeszcze nazwać,
najobrzydliwsze z przestępstw, któremu staramy się nadać jakieś ładne
imię. Tylko przymus.
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Warszawa, 4.III.
Co to ja o tej radości myślałem?
Pomyślałem najpierw o radościach dzieciństwa. Co sprawiało mi
najżywszą radość? Nowe zabawki. Dlaczego? Z ich pomocą stwarzałem
świat, który był ode mnie zależny, i z którego strony, nie doznawałem
żadnych oporów. Marzyłem o tym, aby tą moją władzę rozszerzyć; aby
ołowiani żołnierze ożyli i pozostając nadal tak małymi jakimi byli jako
ołowiane figurki. Czy to władza sprawiała mi rozkosz, czy też po prostu
brak oporu?
Chodzi o jedno i to samo. Wszystko co później sprawia rozkosz, to
również brak oporu - sprawdza się nawet we wrażeniach estetycznych.
A przyjemność pokonywania oporu?
To co innego - chodzi mi o stan radości, spełnienia - ten przychodzi
tylko po pokonaniu wszystkich trudności.
Obcowanie z Bogiem - partycypacja w jego wszechmocy, a zarazem Bóg
wszystko może zrobić. (Por. Baudelaire: une grande prostituce).
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8.3.
Moja rzeczywista pasja: Bóg.
Nigdy się od niej nie uwolnię. Chyba z życiem, i wolą życia razem. Tak
się stało.
*
Andrzej Kuśniewicz: Trzecie Królestwo. Cała dziwność, całe
szaleństwo współczesnego świata; terroryści, hippisi, narkotyki, zatrucie
ziemi i powietrza. Koniec świata.
Leopold Buczkowski: Oficer na nieszporach. I wojna światowa i
eschatologia. Spekulacje kabalistyczne.
Józef Hen: Crimen. Polska XVII wieku: Z okresu anarchii szlacheckiej.
Andrzej Stojowski: Carskie wrota.
B. [...] : Powódź - wspaniałe opisy przyrody, i gówno.
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J.J. Szczepański: Przed nieznanym trybunałem. Szkic o Koloseum, o
Mantonie.
14.III.
Gide, Huizinga, Jammes, Karamzin, Kasprowicz, Maine de Bizan,
Restif de la Bretonne, Rilke, Błok, Blake, Carlyle, Churchill, Conrad,
Cousin, Eliot George Spinoza, Sterne Lawrence, Twain, Voltaire, St.
Zweig.
*
1. 45 min lektury filozofii.
2. 45 -"- -"- poezji (*) Lub prozy pięknej, traktowanej jak poezja.)
3. 45 -"- -"- historii.
4. Dopiero potem możesz zabrać się do pracy obowiązkowej.
5. Kończysz dzień obowiązkową notatką w dzienniku.
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6. Do poduszki tylko lektura w językach obcych.
*
16.III. - północ.
Beznadziejny dzień: Kazia w domu zagrypiona, Jędrek spał do
południa. Wypełniałem kwestionariusze do wizy francuskiej, oglądałem
mapę Hiszpanii. Telefon od Julii, że Artur chory. K. znowu coś pokręciła.
Diabeł w nią wstąpił. Najder też chciał, żeby go wieźć do Konstancina.
Jazda do konsulatu hiszpańskiego. Przeniesiony. Idiotyczny obiad.
Paplanina bab Jahody i Głowackiego. Latanie za sprawunkami. Kiełbasa i
pastylki emskie. Niech ich piekło pochłonie z ich sklepami. Godzina
szukania zasranych pastylek. Pisanie 1,5 godziny. Ćpanie kiełbasy. Kino i
Widmo wolności Bunuela. Niby dobre, a puste zupełnie. Idiotyczna
przemowa. Joasia jest gęś. Stryjkowski, Matuszewski to półinteligenci.
Wszyscy jesteśmy idioci. Mam tego dosyć.
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18.3.
Planu, oczywiście, nie wykonuję, a to dlatego, że wstaję za późno, i za
dużo mam spraw do załatwiania na mieście. Wczoraj wizy, redakcja,
wożenie Kazi, dopiero wieczorem przysiadłem na godzinę. Jedyny stały
punky dnia to czytanie Nowego Testamentu po angielsku. Czytam [...] of
Apostoles - okropna lektura. Chwilami mam wrażenie, że mam do
czynienia z gangsterami. A ta masa głupstw, które wygadują! Ta cała
atmosfera histerii i fanatyzm wokoło! ...
21.3.
Grypa. Bez gorączki. Śnieżyca. Wybory. Wszyscy w domu. Zadławię
się nienawiścią.
30.III.
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Znowu ten sakramencki Dedal.
O czym? Powiadają, żebym napisał o "Konfrontacjach", ale co to za
sens, Nie ma o czym pisać.
*
Nic mi do głowy nie przychodzi. Przejrzałem gazety i też jakoś nic.
Jerzy A. pisze o wynalazkach ....
13.4.
Dedala napisałem chyba o niczym, bo nawet nie pamiętam o czym. A
tu właściwie już nowego trzeba pisać.
Paszportu mi odmówiono. Oczywiście, "podjąłem starania".
Z książką o Ameryce już nie zrobię nic więcej. Dziś zaniosę tak jak
jest. A jeśli przyjdzie mi ochota dopisać rozdział o dalszych lotach i
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objawieniach (Wielki Canyon, Phoenix, New Orlean), dopiszę. W tej
chwili nie jestem już do tego zdolny.
Co dalej:
1. Książka o Gombrowiczu. Wydaje mi się, że nie mam już nic do dodania
30. do tego co napisałem o "Pamiętniku z okresu dojrzewania".
Co pozatem mam:
30. Baudelaire.
20. Obcy.
10. Droga królewska.
10. Pamiętniki Malraux.
10. Z dawnych Dedali to co o krytyce.
Nowe eseje! Melville, Miller, Durell, Conrad, Reymont, Stendhal. 2.
Wydać, a w każdym razie złożyć scenariusze.
1. Modrzejewska.
2. Chopin. (dwa?).
3. Dembowski. (?).
4. Mgła.
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5. Hübner?
6. Kondratiuk?
7. Konrad Wallenrod?
3. Przekład Cabanisa (szybko!). Esej o Saint Simone, Racinie, Pascalu, Port
Royal etc. O despotyzmie, grzechu i świętości. Przetłumaczyć następnie
Saint-Beuve'a o Post-Poybe i co się da z epoki poza literaturą piękną.
4. Biblioteka romantyczna. To aby utrzymać łączność z polską literaturą.
5. Przeprowadzka.
Święty Brandon.
Camilla II czyli powieść o domu na Warszawskiej. W stylu Joyce'a
"Pamiętnika". ...
24.4.
Chrystus był jednym z nas i podawał się za Syna Bożego. Mówił, że ma
władzę nad niebem i ziemią. Podzielił się z nami ciałem, krwią i
cierpieniem. Uczynił nas Synami Bożymi, wzbudził w nas boski instynkt,
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boską krew pobudził do krążenia. Przeniósł Boga z zewnątrz do wewnątrz
serca człowieczego - każdego serca.
Doktryna chrześcijańska jest interpretacją, nauki Chrystusa w duchu
pogańskim: z człowieka, który zrozumiał, że jest Bogiem, zrobiono Boga,
który przez jakiś czas udawał człowieka.
Madryt, 16.5.
Podróż nic nie zmienia. Rzeczy pozostają takie same. Zamyślenie przed
ołtarzem w Sewilli jest takie samo, i na ten sam temat co przed ołtarzem w
Wildze. Sosny w Sierra Nevada w Andaluzji szumią (tym samym)
smutkiem co sosny w Wildze. Podróż jest tylko nauką o proporcjach i
utwierdzaniem w pewności, że prawda ukryta jest w głębi: "choćbym ...
etc. ... a miłości bym nie miał ... nicem nie jest. Tajemnica miłości ile
można dać siebie, ile żądać wzamian? Rachunek nigdy nie zostanie
wyrównany. Ale przecież: nie ma miłości bez pragnienia szczęścia, które
ono daje. Jedyna miłość możliwa: która ma Boga za arbitra. Bóg
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wyrównuje straty. Ale jeśli nie wierzysz w Boga? Jesteś nieszczęśliwy ...
Bóg jest źródłem szczęścia jedynym nie dlatego, że "wyjaśnia" tajemnicę
istnienia - początku, dalszego ciągu (po co nam ta tajemnica?) ale dlatego,
że wyrównuje straty poniesione w miłości. To nie jest prawda, że Bóg jest
koniecznością poznawczą, że rodzi się z niedoskonałości poznania. Rodzi
się z miłości, jest koniecznością miłości, jest miłością!"
*
Rozpacz i idiotyzm udawanej miłości: tajemnica Chrystusa, który dał
się ukrzyżować dla "tej istoty"! Dla tych, co chcieli cudów, chleba, potęgi i
na koniec Barabasza!
Wilga, 5.6.
Szczęśliwy wieczór. Żaby rechotają, w słupku od bramy, wylęgły się
pliszki, Jędrek ślęczy nad jakimś przekładem, Kazia czyta Konwickiego, ja
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zaś chodzę między sosnami ze szklanką w ręce i piję whisky do księżyca.
Piję wciąż na ten sam temat: siebie i Boga.
Czytałem wczoraj historię Hiszpanii. Wizygoci byli Arianami. Dopiero
zdaje się król Recarade przyjął doktrynę rzymską i wprowadził kler
katolicki oraz łacinę.
Wilga, 8.6.
Początek mógłby być taki:
"Jestem Polakiem. Jestem bardzo dumny z tego, że jestem Polakiem.
Polacy od wielu wieków mieszkają nad Wisłą i Odrą. (W dorzeczu Wisły i
Odry). "
Wilga, 9.6.
Muszę to zapamiętać:
nie stać mnie na "wielką opowieść", nie mam na nią siły, odpadnę po
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50 stronach. Jestem natomiast mistrzem krótkiej formy, notatki, felietonu.
Z krótkiej formy trzeba zrobić wielką. Pisać to, co dotychczas pisałem, ale
zbudować konstrukcję. Książka powinna być wielkim cyklem felietonów,
wypchanych materiałami. Cykl myśli spostrzeżeń, budowanych z krótkich
haseł, jak np. "smutni ludzie wydają z siebie radosny wrzask".
*
1. Kłamstwo. Co to jest.
No, najprościej: świadome przeinaczanie prawdy. (*) Ciekawe, czy są
inne definicje.)
Czyli kłamca jest kłamcą wtedy tylko, gdy zna prawdę, a świadomie ją
przeinacza. Np. urząd, który podaje fałszywe statystyki, przedsiębiorstwo,
które poprawia wyniki na swoją korzyść, rząd czy jego odpowiedni organ,
który fałszuje wyniki wyborów, a następnie poddający je interpretacji. We
wszystkich tych wypadkach prawda jest dokładnie znana, i kłamstwo
wymaga tu pewnej operacji - np. zniszczenia lub ukrycia prawdziwych
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cyfr. W tych wypadkach liczba osób znających prawdę jest bardzo
ograniczona. Inni, zarówno ci, którzy się nimi posługują, dla interpretacji,
jak i ci, którzy są odbiorcami owych interpretacji, mogą się tylko domyślać
fałszerstwa, przy czym wątpliwości ich są dwustronne i wątpią nie tylko w
owe cyfry, lecz także nie są pewni własnych wątpliwości. Wątpią nie tylko
w prawdę, która im została podana, ale także w tę, której się domyślają.
Dodam, że korzyść płynąca z takiego kłamstwa może zmienić pogląd na
jego istotę w pierwszym rzędzie na tych, którzy się go tylko domyślają, a
następnie nawet na tych, którzy go dokonali. Albowiem w formowaniu się
każdego przekonania bierze udział wiara, pragnienie korzyści. Jest ono, jak
sądzę silniejsze od pragnienia prawdy. Zaryzykuję nawet twierdzenie, że
jest ono pierwotne.
Pragnienie prawdy, przywiązanie do prawdy, dążenie do prawdy, praca
nad jej wykonywaniem zrodzić się może wtedy tylko gdy jej korzyść z nią
się wiąże i od niej zależy. Tak jest w naukach, naukach ścisłych
mianowicie, w których nie często zdarzają się wypadki fałszowania
prawdy; dzieje radzieckiej biologii za dyktatury Łysenki są jednym z takich
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przypadków. Innym, niemniej słynnym, jest historia astronomii po
potępieniu przez Kościół teorii Galileusza i Kopernika.
Warto może przypomnieć te wydarzenia. I te niedawne, i te dawne, nie
dla usprawiedliwienia dawnych, lecz dla ukazania tła psychologicznego, na
którym mogły powstać.
Ale powtarzam, są wyjątkowe i niewiele więcej dałoby się takich
przykładów znaleźć. Walka o prawdę w fizyce? Albo w matematyce? Jak
to było z negowaniem teorii Einsteina? Rzecz dotyczyła raczej hypotezy,
lub ich filozoficznych implikacji. Inaczej z psychologią, niewiadomo
jednak, czy jest to nauka ścisła, podobnie jak socjologia, gdzie takich
fałszerstw lub przykładów uporczywego negowania faktów jest znacznie
więcej. Przypomnijmy bodaj sprawę "pokoleń"; albo dyskusje na temat
pojęcia klasy. Im bliżej ideologii, tym więcej kłamstw, albowiem ideologia
łączy się już z korzyścią jaką osiąga ten, kto się nią posługuje, oraz ten kto
w nią wierzy.
Najwięcej jednocześnie kłamstw spotyka się w naukach historycznych,
co na historię rzuca szczególne światło. Może w ogóle nie jest nauką, tylko
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sztuką wykorzystywania przeszłości na rzecz teraźniejszych i przyszłych
celów.
Wilga, 13.6.1976.
A może tę książkę, którą wciąż zbieram się napisać, tzn. zacząć, już
napisałem, a przynajmniej zacząłem pisać?
Te moje notesy ... Jeżeli nic w nich nie ma, to jestem osioł, a jeśli jest,
trzeba z nich wybrać co najlepsze, nadać im jakąś formę, wzmocnić
następnie do maksymalnych granic, życie duchowe i spisywać codziennie
wszystko co mi do głowy przychodzi, nie troszcząc się zbytnio o formę.
Porządkować wątki myślowe, tak jak powieściopisarz porządkuje wątki
romansowe. Wykorzystać słabości. Notatki w notesach wzięły się z
niezdolności do stworzenia innej całości. Z rozpaczy i z lenistwa. Postąpię
jak wszyscy pisarze przeszłości podnosząc do rangi twórczości te owoce
mojego próżniactwa. Nawet nieprzepartą ostatnią ochotę do wylegiwania
się powinienem obrócić na swoją korzyść i pisać właściwie w tej pozycji,
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która mi tak odpowiada. Proszę: te słowa piszę leżąc, i nawet pismo mam
ładniejsze, wyraźniejsze.
Przepisać i odredagować notesy z 20 lat, a następnie je wyrzucić.
*
"Wieczne zmartwienie" w ogóle nie jest zmartwieniem. Natychmiast,
od jutra zabrać się do przepisywania notesów, gdzie jest wszystko: "wielka
książka" i sto projektów do wykorzystania.
*
Tłumaczę książkę Cabanisa o Saint-Simonie. Książka niezbyt
inteligentna i przez niezbyt wykształconego człowieka napisana, ale nic
obrzydliwego. Nie lubi ani Saint-Simona, ani dworu Ludwika XIV.
W Warszawie wszyscy mówią o książce Konwickiego. Prymitywna,
pewnie, ale spontaniczna, tzn. napisał ją o tym, co go rzeczywiście
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interesuje, i tak jak mu się podoba. Jest wiele głupstw, ale nic
wymuszonego, nawet język - wygodny, potoczny, znajomy, jak popularny
papieros - śmierdzi, ale w sposób, który wszyscy polubili, do którego
przywykli. Książka mnie zajęła. Nie ma w niej dla mnie niespodzianek.
Niczego więcej nie spodziewałem się po Konwickim. Nie spodziewałem
się tylko, że odważy się tak odkryć, on, który jest takim mistrzem
kamuflażu i mistyfikacji.
Wilga, 17.6. - Boże Ciało.
Cztery upiorne dni w Warszawie: pogrzeb matki Artura, leczenie psa,
transportacja Anki Baranowskiej ze szpitala, bezradne obijanie się po
pokoju, który nie jest moim pokojem, ale przejściowym korytarzem, gdzie
wszystko jest pozorem: biurko tylko udaje biurko, biblioteka bibliotekę,
nawet tapczan udaje tapczan, bo jest za krótki. Nie mogę tam ani pisać, ani
czytać. Po powrocie stąd, gdzie mi jest dobrze tak jak w hotelu, albo gdzieś
na wakacjach, muszę coś z tym pokojem zrobić, aby był bardziej podobny
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do pracowni.
18.6.
Skompletować eseje, tzn. dopisać do Gombrowicza:
Gombrowicz, Baudelaire - maniacy;
Malraux, Stendhal, St. Simon - świadkowie.
Wilga, 19.6.
Portrety, "charaktery", sceny, problemy.
Portrety: Jarosław, Antoni, Julek S., Jarek L., Kazik, etc., zamienione w
charaktery uniwersalne.
Oddzielić wyraźnie "choses vués" i "fiction".
*
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Cóż za mania, co za Słabość, co za choroba: właściwie chciałbym być
każdym, kogo poznaję. Każdą postacią, każdym pisarzem. Teraz chciałbym
być Saint-Simonem.
Dlaczego nie? - jak zapytałby Stryjkowski.
I nawet wiem od czego bym zaczął: od inwektywy na starych pisarzy,
których zachowanie zwiodło nas wszystkich, w latach 1945-1953.
Pruszyński! Nałkowska!
*
"On discerne rerement ce qui a changé un homme ordinaire c'est-a-dire
normal, e ecrivain, quelqu'un qui met sa vie dans son écriture et pour qui ce
n'est plus vivre que n'est pas écrire, ce qui est fou".
Warszawa, 22.6.
1. Sacrum.
2746

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

2. Camilla II czyli desakralizacja.
3. Bunt. (Wojsko, literatura, polityka).
4. Miasto - kręgi.
5. Wkroczenie armii.
6. Próby rekonstrukcji.
7. Cierpienie w świecie zrujnowanym, samotność bez B.
23.6.
Dzisiaj imieniny mojej Matki.
Wczoraj wróciłem do pisania Domu. Nie będę zdrowy, jeżeli tego nie
napiszę.
Sny nie do zrekonstruowania: czekanie na jakiś autobus w
nieskończenie długiej kolejce, w błotnistej uliczce podmiejskiej, nie w
Polsce.
Ale prócz tego mnóstwo innych zdarzeń i osób - nic nie pamiętam.
Dedal o Konwickim.
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Kalendarz i klepsydra.
Nie potrafię już pisać recenzji.
25.6.
Okropne rozmyślania i czytanie Karola Rahnera.
To co "muszę wiedzieć" wyniknąć może tylko z mojego postanowienia.
Akt wiary jest postanowieniem, ustaleniem swojego statusu. ...
26.6.
Bardzo dziwne rzeczy: jednego dnia ogłoszono podwyżkę cen,
nazajutrz ją odwołano, powołując się na "zastrzeżenia" niektórych załóg
robotniczych. Zastrzeżenia te wyraziły się podobno, falą strajków i
demonstracji.
Co ciekawe nie było w tej sprawie uchwały KC, a tylko sejmu; nie
wypowiedział się w tej sprawie Gierek, a tylko Jaroszewicz. Czy kryje się
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za tą sprawą manewr polityczny - próba, "ustalenia" tow. Piotra?
Podejrzewam, że partia z góry wiedziała, że ustąpi.
*
Do kłamstwa: jest wszechobecne, nie do zwalczenia; można z nim
walczyć jedynie rozwijając korzyści wynikające z prawdy.
Tego samego dnia w Wildze.
Wczoraj robotnicy Ursusa zablokowali węzeł kolejowy. Były też strajki
w innych wielkich fabrykach. Starć nie było. Dziś spokój.
*
Kłamstwo.
Moje kłamstwo w banku.
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Podobne: kłamstwo statystyk, rezultatów produkcyjnych, wyników
wyborczych.
Kłamstwo cyfrowe najbardziej uchwytne i niedające się zaprzeczyć.
Wszystkie inne są już wątpliwe, albowiem uczestniczy w nich już
element wiary.
Dlatego trudno zakazać kłamstwa - mało kto z kłamiących wie, że
kłamie.
Kłamstwo redukuje się tylko przez dążenie do prawdy, a raczej przez
rozwój korzyści związanych z prawdą.
Wilga, 27.6.
Upał. katorżnicze
Herbertowa.

godziny

nad

Wilga, 28.6.
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My only problem: selfdiscipline. They to understand why.
Spróbuj być dla siebie niedobry. Tylko dyscyplina. Nic więcej. Tylko
działając przeciw sobie można służyć innym i znaleźć upodobanie w
rzeczach i sprawach zewnętrznych. Moja modlitwa: racz wyprowadzić
mnie ze mnie, z domu niewoli. Ja: najgorsze z więzień.
Piekło: ja.
Potępienie: ja.
*
Jest substancja duchowa, która jest ponad czasem i ponad przestrzenią,
wszystko ogarnia, wszystko pojmuje. Jesteśmy jej cząstką, jej
potomstwem. Ta substancja sprawdza samą siebie w tworzeniu. Każdy z
nas jest jej wysiłkiem, i każdy z nas bierze cząstkę jej wysiłku na siebie.
Jeśli nasz wysiłek - wysiłek miłości, pracy, tworzenia i myśli - pomieści się
w jej dziele, pozostaniemy w niej na wieki, świadomi całości, którą stwarza
i naszej cząstki, którą wzbogaciliśmy całość. Jeżeli będziemy opieszali, lub
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złośliwi, przekorni jej dziełom, jak fałszywe tony sprzeciwiają się
kompozycji, pozostaniemy na wieki, każdy sam z sobą, ze swoją przeklętą
pamięcią o sobie samym i o swoich zaniechaniach.
Skąd wiesz o tym, co było, zanim się narodziłeś! Wiem, bo tęsknię i
marzę o tym, na nieskończoną przyszłość. O czym? O pełnej świadomości,
o współistnieniu z wszelkim duchem, w duchu, który ogarnia wszystko.
That's all.
Jest jak ojciec, czyli daje wszelkie życie; jest jak Duch, czyli jest
myślą; jest jak syn, czyli jest obecny w stworzeniu i doznaje życia - cierpi,
umiera, kocha, mówi. W trzech osobach wyłania się pełnia przymiotów
owej substancji: jej konkret, abstrakt i konsekwencja. Daje życie, daje myśl
i jest obecna.
Warszawa, 3/VII.
Wirówka warszawska.
Cenzura.
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Piórkowski - Izajasz Prorok.
Artur szalony.
Dziś Ket Puzyna - weteran lat pięćdziesiątych.
10.VII.
Ileśmy przeżyli w ciągu Tych siedmiu dni! Umarł Antoni - "W tym
ciemnym pokoju, jakim teraz jest Polska, zgasła świeca" - powiedział jakiś
pan idący w kondukcie.
Postanowiłem pisać felietony w Tygodniku. Oznajmiłem to Jerzemu T.
na śniadaniu w Laskach i ucałowaliśmy się serdecznie.
*
Pomysł opowiadania "Nudziarz".
Wilga, 18/7.
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Nie mogę temu wszystkiemu sprostać. Gubię się w sprzecznych sądach
i uczuciach. Nawet postawę mam niejasną: podejrzewam się czasem o to,
że ulegam tylko bezpośredniemu naciskowi i wpływowi. Teraz mają na
mnie wpływ ludzie tacy jak Wiktor, Jarek; miał go Antoni. ... A może
równie uległy byłbym wobec Putramenta, Żółkiewskiego, czy Borejszy?
Mieli przecież argumenty! W sprawie np. religii wciąż nie mam zdania,
przecież nikt w tej sprawie nie ma na mnie bezpośredniego wpływu.
Możliwe, że coś z tego wynika. Czy w ogóle człowiek zdolny jest do
czegokolwiek sam przez się? Patrzy na życiorysy tych, co zdziałali coś w
polityce, w myśli, nawet w sztuce, która jest - zdawałoby się - dziedziną
najbardziej samotną. Historia ich życia, to historia wpływów, jakim ulegli.
Zwrotne momenty ich działalności i twórczości, a nawet w historii ich
charakterów polegają na "wyzwoleniu się" od jednego wpływu, a poddaniu
się innemu.
Ale dlaczego temu, a nie innemu? Dobrać wpływ, który odpowiada
parametrom historycznym i wewnętrznym - to cała sztuka. Zgrać swój
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charakter z historią - złączyć siebie z ogółem tak dobraną formułą, aby
sprzyjała wewnętrznie mnie i ogółowi - to cała sztuka.
Moje szkoły, moje "wpływy", pierwszy mocny wpływ umysłowy jaki
odczułem na sobie, był rodzaj historycznego egzystencjalizmu przekonanie, że człowiek realizuje się, określa w historii, która jest
żywiołem ślepym. Ułożył mi się wtedy szereg patronów niezbyt dobrze
znanych osobiście, ani z niezbyt wielkim zapałem czytanych, z pewnością
nadużywanych dla swoich celów: Malraux, Camus, Sartre, Brzozowski,
Witkacy ... Z każdym nazwiskiem kojarzyłem sobie jakieś hasło: Malraux "los", Camus - "odpowiedzialność", Sartre - "zaangażowanie", Brzozowski
- "świadomość dziejowa", Witkacy - absurd. Z tych haseł lepiłem sobie
doktrynę, która miała mnie pogodzić z Perelą, wyjaśnić moje prywatne
"błędy i wypaczenia" (np. udział w stalinowskim życiu literackim, niektóre
artykuły i wypowiedzi, podpis na liście potępiającym kler krakowski) doktrynę - alibi raczej niż instrument myślenia i działania.
Potem przyszła w moich umysłowych maniach kolej na psychoanalizę,
socjologię "serce", z całą tą, quasi-ezoteryczną wiedzą o nad2755
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rzeczywistości i pod-świadomości. Po co mi to było? Zaczęło się od mody,
zastąpiło mi sferę nadprzyrodzoną, a na koniec pomogło mi wyjaśnić
własną osobowość, której równowaga została zachwiana na skutek
pewnych osobistych wydarzeń.
Tym razem ów "światopogląd" był też raczej alibi, raczej namiastką
światopoglądu, raczej uzasadnieniem postawy negatywnej, niż programem
działania. Co miało z tego wyniknąć?
Są więc światopoglądy - środki uspokajające, usypiające ... Itd.
W sumie światopogląd można porównać do lekarstwa; usypia,
uspokaja, podnieca, lub rzeczywiście leczy.
*
A lire:
Ortega y Gesset: La revolte des masses.
Wilga, 22.VII.
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Wczoraj Jarek. List do Nouvel Observateur. Wieczorem u Wajdów
przyjęcie dla Daviesów. W radio wiadomości o protestach włoskich i
francuskich związków zawodowych.
List do N.O. dobry.
Konferencja prasowa Jacka Kuronia przed odjazdem do wojska. Jego
list już podają agencje zachodnie.
Najdziwniejsze, że władze same nadały rozgłos procesowi. O terminie
procesu w Warszawie zawiadomił korespondentów Interpress. Rozmowy z
Lassotą, który wyraźnie podlizuje mi się, i chce złapać kontakt.
Ciekawe, czy w T.P. ukaże się mój artykuł o Antonim.
Wilga, 23/VII.
List do sąsiada.
Jakimi to my jesteśmy sąsiadami?
Co nas mianowicie łączy.
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Ale jakie mamy szanse porozumienia.
Jakie to bariery wzniesiono między nami.
Jako społeczeństwo jesteśmy organizmem o poprzecinanych nerwach.
Nie możemy sobie udzielać wiadomości, bodźców, nasze współżycie
jest ściśle regulowane.
Zanikają wszelkie związki między nami: klasowe, religijne,
koleżeńskie, stajemy się sąsiadami, którzy patrzą na siebie wilkiem.
24.VII.
List do N.O., a raczej wiadomość o liście, już podano w W.E.
Podpisało 13 osób, ale agencje podają tylko pierwszych sześć, czy siedem,
o których wiedziałem. Kto jeszcze?
Przewiduję tym razem ostrą reakcję, prawdopodobnie w postaci
jakiegoś kontr-listu, który podpisze dobrana ekipa zwołana przez
egzekutywę.
Sama inicjatywa wydaje mi się słuszna, list dobrze wymyślony,
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oczywiście, jak zwykle, wolałbym być przy narodzinach pomysłu i wziąć
udział w układaniu tekstu. Niby to ja jestem główną osobą, w każdej takiej
sprawie, bo jej daję nazwisko, ale właśnie ja - a w tej sytuacji jest każdy wiem o niej najmniej, a możliwości odmowy prawie nie mam.
26.VII.
List do N.O., który zresztą W.E. w ślad za agencjami określiła jako
"odwołanie się do opinii światowej" oznacza dla nas, którzyśmy go
podpisali, ostateczne zerwanie z reżimem. Wszystkie nasze poczynania
dotychczasowe miały stempel legalności; prasa była po mojej stronie.
Odtąd prawa wedle tutejszego rozumienia są przeciw nam, ponieważ
uznaliśmy je za niewystarczające. Nie mamy odtąd tytułu zwracać się do
władz PRL w żadnej sprawie, ani własnej, ani cudzej; a PRL może
dysponować naszymi osobami i prawami wedle swego uznania. Może nam
wytoczyć proces o, szkalowanie, może tylko nękać szykanami, może - jeśli
się jej spodoba, przymknąć na wszystko oczy, albo wyrzucić nas z kraju
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jako osoby uciążliwe.
Co zrobi? Musi replikować. Uczyni to w formie jakiejś deklaracji
zbiorowej potępiającej nasz czyn, albo tylko w formie zawoalowanej
konferencji prasowej. Następnie zawiśnie wokół nas krąg "zezwoleń":
może będę mógł publikować jako Dedal oraz w Tygodniku Powszechnym,
ale o wydaniu czegokolwiek mowy nie ma. Mowy też nie ma o
paszportach. Stryjkoś i ja będziemy chyba wywaleni z redakcji. Stryjkoś
ma już chyba emeryturę. A ja? Będę żył z rzeczy publikowanych pod
pseudonimami. w Tyg. Pow., w Więzi, może w tejże Twórczości. Film
oczywiście aut. Tłumaczenia? J'eu doute. Trzeba będzie chyba zacząć pisać
do Kultury.
Zmiany oczywiście są nie tak istotne, ale są. Stan ten nie potrwa
pewnie długo, do następnej odwilży, która wydaje się zbliżać, albo do fali
otwartego terroru, która położy kres wszystkiemu. Wszystko jest teraz
możliwe. Wydaje się jednak, że siły antagonistyczne wobec całego tego
układu Breżniew-Gierek-Husak-Honecker, mianowicie od tego jaka jest
ich kompozycja, zagrają kartę liberalną. Będzie to tym bardziej możliwe,
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im dalej Gierek posunie się na drodze totalitarnej. Plain pouwoir jakiej
udzielił Łukaszewiczowi zdaje się na to wskazywać, natomiast, opozycja,
wydaje się kształtować na linii Kępa - Olszowski - ew. Szlachcic, z
poparciem odpowiednich sił w Moskwie.
Niemałą rolę może odegrać sprawa Groszkowskiego, którego list
ogłosiła Kultura i WE. Jak się tam dostał? Napewno nie przekazał go sam
Groszkowski. Mógł więc wyjść tylko z kancelarii sejmowej, lub z MSW.
Ponieważ Petryc działał na Śląsku, muszą się w tym kryć skandale
związane z ekipą Gierka. Jest to ładunek wybuchowy o sile Watergate, a na
nasze stosunki, o sile sprawy Światły, który pozwolił umocnić się
Gierkowi. Scenariusz odwilży znamy już na pamięć z tym, że w o b e c n y
c
h
warunkach
schizmy
zachodniej
oraz
prozachodniej,
"europejskiej"polityki Chin, a także po tych nieszczęsnych dla Breżniewa
Helsinkach, siła jej może być nieoczekiwanie wielka. Proces erozji bloków,
sojuszów, ideologii dotyczy nie tylko zachodu, jak to się pisze; tak samo
zachodu, przy czym kluczowym faktem, jest to supermocarstwo, któremu
podlegamy, głoduje i swoim głodem zagraża wszystkim swoim satelitom.
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Aparat partyjny mając do wyboru trudności gospodarcze, towarzyszące im
niepokoje, i osobiste ryzyko, oraz przykład włoskich i francuskich, a także
egipskich sukcesów, musi wziąć pod uwagę tamto rozwiązanie.
Tak, odwilż jest możliwa. Artur też tak uważa, ale sądzi, że trudno do
niej dotrwać nie wykładając wszystkich kart. "Oni nas chcą
skompromitować przed czasem". Ze swojego punktu widzenia ma może
rację; inne jednak są jego kalkulacje od moich. Jako pisarz nie-polityczny i
niepopularny, liczący na sukces d'estine oraz propozycję instytucjonalną,
musi liczyć się, z każdym establishmentem, który go będzie brał pod
uwagę jako postać centrową. Jego siłą nigdy nie będzie pisanie, lecz
zachowanie; musi na nie bardziej zwracać uwagę. Ja liczę właśnie na
pisanie, i to w tym społecznym moralnym rodzaju, do którego się nadaję, a
do którego pcha mnie instynkt. Przez skrajne zachowania wzmacniam jego
efekt. Dowodem tego były straty, jakie poniosłem, ukrywając się przez
ostatnie lata: straciłem identity. Muszę być teraz konsekwentny: pisać w
jednym kierunku i działać w jednym kierunku: wsiąść do tego pociągu,
skoro zapłaciłem za bilet.
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Wilga, 27.7.
Prosił mnie tu kiedyś - było to na wiosnę, gdyśmy drzewka sadzili jakiś starszy człowiek o podwiezienie do Maciejowic. Był okropnie
zdenerwowany, bo wysiadając z autobusu zostawił w nim teczkę z
pieniędzmi i kluczami do domu. Szarpał za klamkę od furtki, wrzeszczał,
obiecywał, że mi zapłaci, a ja, ogarnięty dziwną niechęcią i niemocą,
targowałem się z nim, i z sobą, tłumacząc mu, że zamiast mnie prosić o
wytoczenie wozu z lasu i otwieranie bramy, powinien raczej zatrzymać
wozy jadące w tamtą stronę. Stary tak rzeczywiście zrobił i po paru
daremnych próbach ostatecznie zdołał zatrzymać jakąś Syrenką, która go
zabrała. Widziałem go w jaką godzinę później wracającego z odzyskaną
teczką.
Wszystko w porządku, ale ... czy gdybym samochodem wtedy jechał,
stanąłbym na widok wymachującego łapami nachała? Czy odsyłając go do
innych, miałem jakie gwarancje, że inni będą lepsi? I ostatecznie dlaczego
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mu odmówiłem? Dlatego, że był antypatyczny? Kto zaręczy, że Chrystus
zawsze przychodzi pod postacią jaśniejącego młodzieńca? Czy dlatego, że
bałem się o rozciągliwość tej przysługi. Pamiętałem, żem go spytał odrazu
dokąd ten autobus jedzie, a usłyszawszy, że do Ryk, zesztywniałem: a więc
jeśli nie dogonimy go do Maciejowic, popędzimy do Ryk, a po drodze nie
wiem czy nie wstąpimy do teściowej w połogu? Jeśli chce aż, tyle, ile
jeszcze może zażądać? Ten sam rachunek z Bogiem. A wreszcie: wstyd
przed kimś - przed Kazią? czy przed wszystkimi, którzy mogliby mnie
wyśmiać, gdyby mnie ten stary wodził po okolicy ...
Inni wprowadzeni do rozumowania zawsze wprowadzają chaos. Inni,
wobec których myślę, czy postanawiam to zaprzaństwo, to szatan. Dość, że
nie pojechałem.
A teraz skutki: pojadę następnym razem zupełnie niepotrzebnie bez
sensu. Tak, ta odmowa, każda odmowa, czyni nas nieodpornymi na
następne żądania. Każde zaniechanie osłabia wolę czynu. Brak
postanowienia, rodzi błędne postanowienia.
Iść za odruchem serca. Ba, a jeśli odruchu nie mam?
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Wilga, 28.7.
Mam teraz okres snów. Spostrzegłem tym razem, że rozbudzenie
wyobraźni sennej, łączy się u mnie z podnieceniem seksualnym. Ciekawe
czy tak jest zawsze.
Dziś śniły mi się dwie bliźniaczki, ale w nierównym wieku: jednakowe
- obie grube, postawne blondyny, dość wszelako porządne - z tym, że jedna
była w moim wieku, druga dużo młodsza. Miałem niejasne poczucie, że
obydwie są moimi rówieśnicami. Miało to jakoś związek z pogrzebem
Antoniego. Przyszły mu złożyć hołd?
Wczoraj operacja wymóżdżania mojego brata. Widziałem jego mózg:
był jak olbrzymi, okrągły bochen czerstwego chleba.
Przedwczoraj jakieś miasto nad rzeką, rzęsiście oświetlone, ale troszkę
sztuczne, jak makieta filmowa z lat trzydziestych. I naraz kanonada. Już nie
pamiętam o co chodziło.
Jeszcze śniło mi się, że sprowadzam się znów na Warszawską, i komuś
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kto mnie pyta jak dawno tam mieszkam odpowiadam; siedemnaście - nie,
dwadzieścia siedem lat! I powtarzam z euforią: dwadzieścia siedem lat.
Potem zbudziłem się i zrozumiałem, że to było 37 lat temu!
Był też jakiś sen w śnie. Nie pamiętam.
Może właśnie ten ostatni.
*
Opowiadania na wzór Saint-Simone'a (w kolejności pisania):
1. Pogrzeb Antoniego.
2. Listy (Ruch, 15, 59, 101, Nouv. Observ.).
3. Marzec.
4. Proces Szpotańskiego.
5. Przegląd Kulturalny.
6. Październik.
7. Początki literackie (1950-1953 - do śmierci Stalina, włączając w to
podróż do ZSRR.)
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8. Twórczość.
9. O początkach PRL - opowiadanie historyczne ze sensownymi wnętrzami
osobistymi.
Wilga, 29.7.
Wczoraj wieczorem zacząłem pisać opowiadanie o śmierci Antoniego.
Śniła mi się czyjaś śmierć - kogoś uciążliwego jak Antoni, i podobnie
zawiniona przez otoczenie, ale było to niejasne. Dopiero nad ranem
przyśniło mi się to wszystko, jakby jeszcze raz: była to śmierć Nixona.
Musiał wylecieć do nieba na rozmowy. Ktoś go tam poprosił. On czekał
tylko na sygnał, że wszystko poszło dobrze. Przyśnił mi się nawet jakiś żart
- fajka, jakby fajka Nixona, czekająca na sygnał i nagle zaczynająca się
krztusić. Same głupstwa. I nagle jeden w tym wszystkim obraz znaczący:
Nixon dostaje zawału, aby go przysposobić do odlotu pielęgniarze motają
mu brutalnie nogi, wciągają mu na stopy skarpetki, on leży u ich stóp,
zmaltretowany z twarzą purpurową, nabrzmiałą. Nagle głowa mu spada 2767
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skonał. Pielęgniarze odrzucają mu stopy z wściekłością.
Nixon leżał na podłodze pod piecem, w tym samym miejscu na
Warszawskiej w Krakowie, w którym spoliczkowałem leżącą matkę i
zobaczyłem przed sobą jej zmaltretowaną, bezzębną twarz, wykrzywioną w
okropnym grymasie.
A w tym pierwszym, niejasnym śnie, widziałem Antoniego: w jasnym,
lekkim ubraniu i w kapeluszu, taki starczy, niezdarny i miły, jaki wydał mi
się przed laty w Oborach, gdy szedł potykając się ku nam. Siedziałem z
Rymkiewiczami.
Tego samego dnia.
Tłumaczę książkę Cabanisa o Saint-Simonie. Straszny chuj.
Nienawidzę dewocji. Nawet nie przypuszczałem, że tak bardzo. Religia: w
niej każdy znajduje to co chce. Nie. Każdy w niej powinien osiągać swoje
maximum. Każdy jest zdolny do spekulacji teologicznej. Religia jest
filtrem kulturowym, który odrzuca indywidualne głupstwo. Gdy się ten filtr
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zatka, powstaje bigoteria - tzn., że nie umiesz przedostać się na drugą
stronę i zrealizować swojej wolności duchowej. Myślenie o mojej
ostatecznej szansie w chrześcijańskich kategoriach w chrześcijańskiej
dialektyce stworzenia, grzechu i odkupienia jest koniecznością tak wyższą
jak np. język. Reszta jest "przydana". Tak jak łacina okazała się
niekonieczna, choć przez wieki była cond.s.qua non kiedyś przyznamy, że
eucharystia jest tylko znakiem wspólnoty, a spowiedź indywidualnym
dramatem.
17.VII.1976.
Niedziela 4 lipca była upalna jak całe to lato tegoroczne, przynajmniej
do dziś 17 lipca, kiedy piszę te słowa. Kazia wyjechała do Kazimierza
n/Wisłą, na festiwal zespołów ludowych, dokąd ją zresztą sam zawiozłem z
Wilgi, a pozostawiwszy w Kazimierzu, zabrałem stamtąd Halinę
Wierzyńską i przywiozłem do Warszawy. Jędrek odsypiał swój egzamin
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magisterski do południa. Około 11 zadzwoniła Julia. Wybierali się do Obór
na obiad z Antonim Słonimskim, z którym widzieli się w sobotni wieczór
na koncercie z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych w Muzeum
Narodowym. Jędrek spał i spał. Nie mogłem sobie z jakiegoś powodu
miejsca znaleźć, wyszedłem około 12, zabrałem samochód i pojechałem na
mszę do wizytek, a stamtąd na dworzec autobusowy na Pragę, zobaczyć,
czy Kazia nie przyjeżdża.
Czytałem "Alfabet wspomnień" Antoniego Słonimskiego. Drugi raz
zabrałem się do tej książki. Za pierwszym razem wydała mi się pusta.
Potem Kazia ją czytała i wykrzykiwała mi raz za razem jakie to zabawne,
wdzięczne, aleganckie. W poprzedni piątek, w ten pamiętny wieczór,
podwyżki cen, spotkaliśmy go wieczorem w Spatifie. Przyszedł w tej
swojej legendarnej błękitnej muszce, w białe kropki i w odpowiedzi na
komplement Kazi, powiedział poprawiając muszkę: dziękuję moja droga.
Kazia nie przyjechała. Wróciłem około 2. Jędrek już nie spał;
powiedział mi, że Artur telefonował z Obór. Zdziwiłem się. Czy coś się
stało? Nie, nic. Tak sobie dzwonił. Poszliśmy na obiad do Rarytasu, było
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obrzydliwie. Co było po południu? Nie pamiętam. Nic chyba. Czytałem
dalej "Alfabet wspomnień". Około 7 pojechałem znów po Kazię.
Przyjechała o ósmej. Bardzo zmęczona i głodna. Przywiózłszy ją, wziąłem
się do przygotowania kolacji. Wtedy znów zadzwonił Artur. Antoni miał
wypadek na drodze do Obór. Jechał jak zwykle z Aliną Kowalczykową,
córką Lorentza.
- I co? - krzyczę.
- Było lepiej - odpowiedział Artur, ale ...
- Czy jest przytomny? - Na to Artur: - Nie mam Ci nic dobrego do
zakomunikowania.
- Czy mam przyjść? - wołam. - Na to Artur: Czy jadłeś już
kolację?Przerwałem rozmowę, upewniwszy się, że są w lecznicy. Artur
obiecał jeszcze raz do mnie zadzwonić. Przygotowałem szybko sałatę Kazi
i Jędrkowi z rąk mi wszystko leciało, sam nic nie jadłem, porwałem
samochód, pojechałem do Lecznicy. Zaparkowałem na Hożej. Przed
wejściem od strony Emilii Plater, stali Julia z Arturem i Krystyna
Tarnowska. - No co - spytałem - podchodząc. - Antoni nie żyje 2771
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powiedziała Julia takim tonem, jakim wybija się z głowy złudzenia. W tej
chwili zobaczyłem w jej rękach kapelusz Antoniego z brązowego
kordonku. Opadły mi ręce i ogarnęło mnie uczucie olbrzymiego
zniechęcenia. Znam je dobrze - nachodzi mnie ilekroć umrze ktoś bliski,
kogo cenię, na kogo liczę. Moje stosunki z Antonim nie były bliskie;
widywałem go rzadko, nieczęsto też dzwoniłem do niego. Nudził mnie. Z
kolei ja też nie bardzo byłem dla niego atrakcyjny. Nie znosiłem mu
wiadomości, dość umiarkowanie wyrażałem zachwyty dla wszystkiego co
napisał czy powiedział. Ale cieszyłem się, że jest. Gdym go zobaczył
maszerującego do kawiarni, albo przy stoliku pod ścianą w Spatifie, gdzie
w niedziele "karmił personel", tj. Alinę i Adasia M., cieszyłem się, że trwa
coś tak starego i niezmiennego. Jako wódz polityczny irytował mnie, a
nawet sądziłem, że wyrządza duże szkody swoim egocentryzmem i
rachubą na rozgłos. Ale był, działał, "wymyślał coś". A pozatem: był taki
miły!
Co się stało? Krystyna opowiedziała mi to tak: Alina zamiast pojechać
główną ulicą Konstancina i skręcić w Mickiewicza w lewo, pojechała tak
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jak się jedzie do Świerkowej, skręciła w jedną z przecznic, poczem
znalazła się na Mickiewicza i miała przeciąć główną ulicą; przy przejeździe
wpadła w nadjeżdżającego z lewej strony Fiata 125. Krystyna nie była przy
wypadku; opowiedział jej to milicjant, który przyjechał za karetką
pogotowia do szpitala na Stępińską, gdzie oboje rannych odwieziono.
*
Najpierw: co my tu robimy? - Nikt z nas nie miał prawa tu wejść powiedział Artur, co Krystyna potwierdziła po angielsku, że jest to
tresspassing. Takie prawo ma tylko adwokat Trypens, u którego Antoni
złożył testament. - Słuchaj mnie uważnie - powiedział Arturowi w
Lecznicy, kiedy poczuł, że umiera, i to mu właśnie zwierzył. Czy polecił
Arturowi i Julii wydać klucze do mieszkania, tego już nie wiem, dość, że
im je wydano wraz z rzeczami za protokołem. Teraz trzeba znaleźć
adwokata Trypensa. Tym zajął się Adaś, ale mu powiedziano, że mecenasa
nie ma. Druga sprawa to zawiadomienie Piotra Słonimskiego. Artur zaraz
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zadzwonił do Gif; zgłosił się Kazimierz Brandys, który tam mieszkał i
odbyła się rozmowa taka: czy jest Piotr. Spytał Artur, na co tamten, że nie
ma, i zaraz pośpieszył złożyć mu kondolencje z powodu śmierci matki.
"Smutne wiadomości" - powiedział, czy coś takiego. Na co Artur: tak, ale
są nowe. I zaczął kręcić w podobny sposób jak to robił w telefonie do
mnie, przekonany w swojej nieskończonej dobroci, że każdy musi na taką
wiadomość dostać zawału serca, albo sraczki. Tak, sraczki. Bo gdym
później zrobił delikatny wyrzut z tego powodu, że mnie trzymał w
niepewności, odrzekł mi, że Kazia przyjechała zmęczona, i mogłaby
najpierw dostać rozstroju żołądka. Skąd mu ten rozstrój żołądka? Dwa
tygodnie przedtem, kiedy jego matce pogorszyło się nagle, zadzwonił do
Kazi w panice, i powiedział, że musi jechać po Julię. Kazia z nim
pojechała, aby mu raźniej było (zresztą po to chyba dzwonił), a
przyjechawszy, nie wyksztusił nic ze siebie, tylko tak się zachowywał,
jakby ot, tak przyjechał w odwiedziny, co Julia właściwie zrozumiała i
podała wódkę. Taki jest Artur. - Powiedz mu, powiedz - krzyczeliśmy z
boku, a ten dalej: że jadł, że było lepiej, że rozmawiał, szedł sam, ale ... no
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umarł.
Tamten przyjął wiadomość spokojnie. Piotra nie ma, wróci nazajutrz
rano i Kazika nie zastanie, bo ten wcześnie z Marysią wyjeżdża z Gif.
Jakoś tam w końcu dogadali się, że jedno na Piotra poczeka, lub zostawi
wiadomość, poczem Artur, odłożywszy słuchawkę pieklił się przez chwilę:
wyjeżdża? Co to znaczy wyjeżdża? to ciul, pinda, sk... Kazik pewnie nic
tak stanowczego nie powiedział, ale Artur potrzebował wroga w tej chwili.
Za chwilę znów szalał usłyszawszy, jak Kasia zmęczonym głosem
tłumaczy przez telefon matce Zbyszka (która jest i głupia, i
schizofreniczna), że nie może ani wrócić, ani powiedzieć gdzie jest. - Ona
musi tłumaczyć się ... krw., tego nie można wytrzymać - wołał i biegał po
drugim pokoju. - Wariat - powiedziała Julia i uspokoił się. Jak zawiadomić
Jarosława Iwaszkiewicza? Za późno dzwonić, zobowiązałem się pojechać
nazajutrz rano do Stawiska. A związek? Zadzwoniłem do Pawła Hertza.
Ten już wiedział o wszystkim od Załuskiej, z którą z kolei Artur rozmawiał
zaraz po wypadku; chciał zawiadomić pułkownika i uzyskać od niego
lecznicę rządową lecz ten leżał po zawale, i baba pułk. wzięła w swoje
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ręce, zawiadamiając Syczewskiego i Kępę. Hertz dowiedziawszy się,
zadzwonił do Stawisk. Telefon przyjęła pani Hania. Usłyszawszy
wiadomość, wykrzyknęła: - I nie pogodzili się! - Obiecała powtórzyć
Jarosławowi. Ten w chwilę potem oddzwonił Hertzowi. - Był bardzo
smutny - powiedział Hertz. Potem zajął się znów stroną prawną.
Zdumiewająca jest prawnicza pasja jaka się w takich okolicznościach
objawia. - Panowie powinniście poprosić adwokata, aby uniknąć ... etc.
Oczywiście. Poprosiłem go, żeby zawiadomił jako wiceprezes Zarządu
Głównego Koprowskiego, i polecił mu uruchomić "mechanizm
związkowy", a jednocześnie zapowiedział mu, że pogrzeb będzie religijny,
prywatny i o żadnym udziale państwa, ani o oficjalnej uroczystości mowy
nie ma. Już tam podobno ktoś (Basia) przebąkiwał o wystawieniu zwłok w
Sali pałacu prymasowskiego. Więc Nie: kościół Św. Krzyża i Laski. Tak
chciał zmarły. Tak powiedział po pogrzebie pani Janki rok temu.
1. Brandys.
2. Barańczak.
3. Bocheński.
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4. Kijowski.
5. Kisielewski.
6. Nowakowski.
7. Lipiński.
8. Mikołajska.
9. Michnik.
10. Lipski.
11. Zieja.
12. Krynicki.
13. Stryjkowski.
Następna sprawa: zabezpieczyć mieszkanie i papiery. Mogą - "oni",
jacyś "Oni" - wejść tu w każdej chwili, wiedząc właśnie to, co i my wiemy,
że nikt tu nie ma prawa przebywać z braku spadkobierców w miejscu, i
wobec tego, że "na okoliczność śmierci" jest teraz otwarte śledztwo. Nie
ruszą się zatem z tego mieszkania, aż do przyjazdu Piotra, okupując
mieszkanie. Będziemy tu spać. Kto? Arturowie, Adaś i ja. Dobrze. Ale
przedtem trzeba przeszukać papiery i wyłączyć z pośród nich te, które "w
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razie czego" mogą być niebezpieczne. Udaliśmy się więc z Adasiem do
przeszukiwania biurka i szafy.
Jakie to okropne, jakie dziwne tak grzebać w cudzych papierach!
*
Andrzejewski o Gombrowiczu: a więc nie zrozumiał Formy, która jest
swoistym wynalazkiem Gombrowicza.
Nie chcę się spierać, ani upierać.
Najchętniej powiedziałbym jak to sobie sam wyobrażam.
Otóż zdaje mi się, że
*
Zdziwił mnie Jerzy Andrzejewski swoimi uwagami o Gombrowiczu.
Zafascynowany zwyczajowymi grami o własną twarz - pisze Andrzejewski
w kolejnym odcinku swego świetnego zresztą, i zarazem ciekawego
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dziennika drukowanego w Literaturze - (Gombrowicza) nie zauważył, iż na
dużych przestrzeniach wieku XX walka z "gębą" przesunęła się bardzo
wyraźnie i przeważnie w sposób tragiczny z konfliktu jednostka-jednostka,
na konflikt jednostka-ustrój, jednostka-władza. W czarnym świetle tego
wszystkiego co się działo w III Rzeszy Hitlera. "Ferdydurke" wydana w
roku 1936 była książką staroświecką, odnoszącą się do układów
odchodzących chyba nieodwołalnie w przeszłość.
Niezręcznie jest spierać się o znaczenie metafor; śmiać mi się chce, że
na samą myśl, że mógłbym Jerzemu Andrzejewskiemu zarzucić fałszywą
interpretację terminu "gęba". Ale jeśli Gombrowicz jest staroświecki, jeżeli
był staroświecki już w 1931 roku, jeżeli "wywodzi" się, jak pisze
Andrzejewski, "z rozlicznych elementów charakteryzujących życie
towarzyskie sfer uprzywilejowanych kulturalnie, lub z racji pochodzenia",
to czego szukałem w nim i czego szukali w nim nasi rówieśnicy
dojrzewający umysłowo dopiero w latach czterdziestych, już po wojnie i
pod ciśnieniem nowych zupełnie doświadczeń, wobec których z kolei
"Mein Kampf" wydawał się staroświecki? I czego w owym Gombrowiczu
2779

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

szuka następne pokolenie, dlaczego jego twórczość nie przestaje
fascynować wciąż nowych, i coraz młodszych krytyków, badaczy, i jest
chyba dziś najczęstszym tematem prac magisterskich, doktorskich,
habilitacyjnych, dlaczego też nie spada - jak sądzę, jego poczytność? Mogę
mówić tylko za siebie. Otóż Gombrowicz zajął mnie kiedyś i nadal zajmuje
właśnie tym, że w stosunkach ludzkich odkrył element wyjaśniający
między innymi zjawiska totalne; odkrył, że gdy się człowiek zetknie z
człowiekiem powstaje między nimi coś takiego, co jest nieprzewidziane,
nieobliczalne, tajemnicze, potężniejsza od ich intencji i zamiarów,
obejmuje nad nimi władzę i sprawia to, że związek ich (obojętne jakiej
natury: politycznej, miłosnej czy zbrodniczej) zaczyna rozwijać się wedle
własnych praw, na które już nikt nie ma wpływu. To "coś" Gombrowicz
nazwał formą.
A więc np. gdy się pan zetknie z panią, to choćby jedno od drugiego
chciało tylko pożyczyć zapałek, może przy sprzyjających okolicznościach
(zależnych od ich woli, mody, temperamentu, sytuacji) wytworzyć się
między nim forma miłości, która zawładnie nimi i doprowadzi np. do
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małżeństwa wbrew ich woli. Małoż to połączyło się z sobą ludzi, którzy nie
znosili się od pierwszego wejrzenia? Albo gromada spokojnych,
poczciwych ludzi może wydać z siebie formę agresywną, zbrodniczą, która
ich pozmienia w zbrodniczą organizację; taki właśnie wypadek opisany
został przez Gombrowicza w Pornografii, którą uważam za najdoskonalszy
jego utwór. - Małoż to takich powstało w naszych czasach organizacji i
formacji? Gombrowicz znalazł klucz do tłumaczenia czynów
mimowolnych, niezamierzonych, czynów popełnionych wbrew intencjom;
zjawisko formy wyjaśnia ludziom ich własne postępowanie w pewnych i
określonych okolicznościach, którego nie mogą zrozumieć, wyjaśnić, ani
usprawiedliwić, w okolicznościach zmienionych. Gombrowicz powiada, że
człowiek tylko w części jest odpowiedzialny za swoje czyny, ponieważ w
prowokowaniu ich ma decydujący udział forma, czyli energia powstająca z
przedziwnych zdarzeń.
Tak rozumiem "nowoczesność" Gombrowicza.
Klasyczna literatura opisała drogę człowieka od stanu inercji czy
impasu do "aktu" myślowego, uczuciowego, społecznego, politycznego etc.
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- i studiowała prawdę ludzkiej natury ujawniającą się w owych "aktach".
Gombrowicz odkrył automatyzm owych aktów; w "Ślubie" powiada, że
wyczyny człowieka zmierzającego do rozstrzygnięcia swego losu, do
urzeczywistnienia swych pożądań i ambicji, są podobne do awantur pijaka;
człowiek upija się miłością, władzą, gniewem zbrodnią, upija się formą, i
szaleje jak pijak. Henryk ze "Ślubu" Gombrowicza jest jakby wersją
Hamleta z epoki totalnej, a historia jego jest właściwie historią Hitlera.
Podejrzewam, że pomysł "Ślubu" ma jakiś związek ze ślubem, którego
wódz III Rzeszy udzielił sobie sam w kwaterze w stanie upojenia się
wszechwładzą podobnie do tego, w który wpada ... Henryk.
Przyznaję, że literackie pomysły Gombrowicza przeinterpretowane
nudzą mnie często i niecierpliwią, wydają mi się zanadto naciągnięte do
jego doktryn "przeinterpretowane" w jej duchu, a ponadto za wiele w jego
języku jest słów-kluczy, pseudoterminów oraz nadużytych metafor. A
zresztą myślę już o czym innym: nie o tym jak owe automatyzmy działają,
bo już je znam, i dzięki Gombrowiczowi umiem odkrywać, myślę o tym
jak się od nich uwalniać. Myślę o tym, jak ja sam, czy mój ewentualny
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bohater literacki, jak moi współcześni, jak moje społeczeństwo, jak my
wszyscy tworzący teraźniejszość i przyszłość powinniśmy dysponować
naszą wolą i [...] , naszym rozumem, jak używać naszej tradycji i jakie
nowe wymyślić środki, aby odzyskać psychiczną wolność od przymusów,
które sami stwarzamy i sami sobie nakładamy.
Dlaczego to robimy? Najczęściej ze strachu przed odróżnieniem się od
innych i z niepewności co do własnych racji. "Forma" jest rodzajem
schronu, do którego uciekamy się przed osobistą odpowiedzialnością za
własne czyny i myśli. Nad osobistym zachowaniem każdego z nas górują
prawa zachowań zbiorowych. Mamy nadmiar świadomości zbiorowej, a
niedostatek świadomości indywidualnej. Lepiej dziś wiemy co to jest i
czym się rządzi, niż to czym jest i czym kieruje się poszczególny człowiek.
Gombrowicz między innymi pokazał jak głęboko gromada zapuszcza swe
łapy do pojedynczej duszy. Trzeba wobec tego sięgnąć jeszcze głębiej, aby
odkryć nietknięte jej pokłady, i wartości, które tam spoczywają, i które
stanowią wciąż jeszcze niezdewaluowane zabezpieczenie osobistej
ciekawości.
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*
Z życia sąsiadów.
wszyscy na naszej ulicy zajmujemy się bardzo losem cioci Peli. Tak
nazywamy tę nieszczęśliwą kobietę, która na skutek różnych okoliczności,
wojennych, poślubiła człowieka co jej do pięt nie dorasta, a ten teraz znęca
się nad nią. Nie pozwala jej na nic co ciocia lubi. Książka, która spodobała
się cioci znika zaraz z domu, kwiat, który lubiła wąchać i podlewać, usycha
z niewyjaśnionych powodów, ba! nawet krzesło, w którym ciocia lubiła
siadać, zostało wyrzucone i zastąpione jakimś potwornym, niewygodnym,
potencjalnym sprzętem, a okno, przez które lubiła wyglądać na świat boży,
zamurowano pod idiotycznym pretekstem, że powoduje przeciągi. Cóż
mówić o ludziach, z którymi ciocia chciałaby przyjaźnić się, lub
pogawędzić bodaj! Każdy kogo zaprosi, lub do kogo ona chce pójść sobie
na plotki, przechodzi przez baczną kontrolę wuja, i musi to już być
najgorsze jakieś wariactwo, albo głupstwo, aby zyskało aprobatę wuja
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dręczonego nieustanną obawą, że ktoś lub coś spodoba się cioci bardziej
niż on sam. Wuj wie, że ciocia ma go dosyć, wie także, iż ciocia nigdy nie
miała dla niego serca, a połączyły ją z nim bardzo szczególne okoliczności
wojenne, o których nie ma co opowiadać, bo każdy je zna lub może sobie
wyobrazić. Wtedy wuj cioci pomógł utrzymać się na powierzchni, ale
później. Powinniby jakoś inaczej ułożyć sobie współżycie, gdyby wuj
zgodził się, że nie może być w życiu cioci wszystkim i decydować o
każdym jej kroku. Nikt nie ma prawa zawładnąć życiem drugiego
człowieka tak zupełnie, i decydować o tym, co w jego życiu ma znaczenie i
wartość, toż to tyrania najgorsza ze wszystkich, bo wynikająca z lęku i
poczucia własnej miłości. Wahałem się, czy podać te historię do
wiadomości publicznej; nie powinienem może zajmować się sąsiedzkimi
plotkami. Pomyślałem sobie jednak, że takie rzeczy zdarzają się pewnie
często, może ten i ów człowiek ma podobną sytuację u siebie w domu,
niechże więc przykład cioci Peli posłuży wszystkim ku rozwadze: każdy z
nas jest odpowiedzialny za czyjąś wolność, i każdy jest obowiązany
urzeczywistniać własną. Do czego dochodzi: wuj odmawia cioci rozrywek
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poza takimi, które sam ceni, a gust ma pod tym względem bardzo
szczególny. Nawet odmawia jej takiego jedzenia, jakie jej smakuje, jakby
się obawiał, że ciocia najedzona nabierze sił i ochoty do życia i wykopie go
z domu. Pozwala jej tylko upijać się do woli. Pijanej pozwala wychodzić
na ulice, zaczepiać znajomych i nieznajomych, stukać do drzwi sąsiadów i
przesiadywać u nich jak długo tylko ją zechcą znosić. Z pobłażliwym
uśmieszkiem przysłuchuje się okropnościom, jakie wtedy ciocia na niego
wygaduje, znosi nieprzyzwoitości, które popełnia i wie, że przy cioci
poniżonej i ośmieszonej wzrasta jego autorytet; że sąsiedzi powiedzą o nim
ze współczuciem: ten ma życie ..., i ciocię, której słowa zazwyczaj biorą
przeciw niemu, odprowadzą mu w końcu, oddadzą, pozbędą się jej z ulgą.
Uznają wreszcie jego wyższość nad nią, a i sama ciocia w końcu, obolała,
spokorniała, zawstydzona, słucha go wreszcie tak jak sobie to wymarzył.
Od czasu do czasu ciocia buntuje się. Woła:
- Mam tego dosyć, co ja za życie mam z tobą, zasłużyłam na coś lepszego,
etc. - i nawet tłucze wtedy naczynia oraz tanie meble. Wuj próbuje cioci
przylać, ale potem - rzecz niewiarygodna - płacze. - Pelcia - mówi - nie
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jestem taki zły ... sierota jezdem ... dzieciństwo miałem parszywe, dzięki
tobie na człowieka wyszłem, kocham cię, Pelcia, a ty ze mną może nawet
nie jesteś szczęśliwa, ale inni są gorsi. Popatrz tylko dokoła. Wolałabyś
ich? Mam sam zostać? Pelcia, uspokój się, będziem jakoś żyli, wszystko
zmienimy.
Dobra ciocia osusza łzy, uśmiecha się, gładzi wuja po rudawych
włosach i zabiera się do sprzątania zrujnowanego lokalu, pełna
niezachwianej wiary w przyszłość, i w to, że odtąd wszystko będzie
zupełnie inaczej.
My, sąsiedzi, już patrzeć na to nie możemy. Ciocia ma jeszcze wiele
sił, ale wszystko to wyczerpuje ją nadmiernie, Ciocia starzeje się, brzydnie,
a i charakter jej zmienia się powoli pod wpływem awantur, przymusu i
wódki. Coraz nieufniej na świat patrzy, coraz rzadziej zagaduje do
sąsiadów, coraz rzadziej siada przy oknie, coraz rzadziej sadzi nowy kwiat
w doniczce, coraz rzadziej przynosi do domu książki, coraz bardziej
zaniedbuje siebie i swój dom. Jak pomóc cioci, póki nie umarła?
Uważajcie, uważajmy wszyscy, aby naszym bliskim nie zadawać
2787

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

podobnych cierpień, albo nie popaść w podobną niewolę. To okropne co
może drugiemu człowiekowi sprawić człowiek, który ma więcej siły niż
rozumu, i więcej władzy niż siły, i który nie chce się z tym pogodzić.
*
Szyderstwo, drwina
wyszamerowane śmiesznością
okryte śmieszności
przetkane śmiesznością
pikowane śmiesznością
ugarnirowane szyderstwem
złośliwymi plotkami
nie szczędząc nawet jej
garnirowano złośliwą plotką, i na całe samotne życie pani de Vandome
obficie spływało szyderstwo, nie omijając jej powierzchowności.
Szyderstwo, które obficie spływa
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gorączka
wścieklizna
szaleństwo
miejscową gorączką życia
"Nawiedziła go wówczas radość ze wszystkim co najczulszego i
najżywszego odczuć pozwala, z najmilszym niepokojem, z uciechą, której
pragnął tak bezmiernie i uparcie. "
"Nawiedzony wówczas radością, i wszystkim co ona najczulszego i
najżywszego odczuć pozwala, wdzięcznym niepokojem, uciechą, której tak
bezmiernie i uparcie pragnął".
*
Takie były mechanizmy i kombinacje tych mechanizmów, które moje
przywiązania do przyjaciół, nienawiść Dla Księżnej Pani, wzgląd na moją
sytuację ówczesną i przyszłą, umiały odkryć, użyć, wprawić w ruch
właściwy i przemyślany w całości, wsparty siłą, a które zaczęły działać i
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udoskonaliły się w okresie postu, i których znałem wszystkie obroty,
zgrzyty oraz postępy w sprawach mających dla mnie znaczenie, i które
również co dnia nastawiałem z nowa na odpowiedni takt.
Wilga, 30.7.1976.
List "13" ukazał się już w Le Nouvel Observateur. Przedrukowała go
Liberation oraz ... organ maoistów "Rouge". Nowością tu jest zwrócenie
się do lewicy, i lewicowa stylizacja listu. Dotychczas "sprawa polska"
tułała się po antyszambrach prawicy, która zresztą opędzała się od niej
ponieważ sama antyszambrowała u Rosjan. List "13", skierowany do
lewicy nie-Komunistycznej, jeśli zdoła wywołać reakcję z tamtej strony, i
jeśli przyda się jej do rozgrywki Z komunistami może sprawić wpisanie
"sprawy polskiej" na repertuar polityczny lewicy, zwłaszcza we Francji i
Włoszech. Ma w ten sposób szanse dotarcia do politycznej młodzieży.
Dobór sygnatariuszy nie ma tu żadnego znaczenia. Przynajmniej na
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zewnątrz.
Jeżeli zaś chodzi o reperkusje wewnętrzne, u nas, to przewiduję
najgorsze. Nie mogą przełknąć prowokowania lewicy, na której
neutralności im zależy; będą się także obawiać, że komuniści francuscy i
włoscy, nie chcąc, aby sprawa polskich robotników została użyta przeciw
nim, sami zechcą się zająć, a to byłoby kłopotliwe. W tym wypadku nawet
Moskwa będzie nalegać na replikę, może nawet nie na represje, ale na
replikę właśnie, czyli "odpór". Oczywiście, "odpór" taki w wykonaniu
aparatczyków oznacza zawsze represje. Będzie więc na pewno jakieś
oświadczenie, może prawdziwych polskich intelektualistów, czy też po
prostu "prawdziwych Polaków", "prawdziwych robotników", a może nawet
cała kampania.
Mimo wszystko uważam ten krok za dobry, chociaż tym razem znów
jak za każdym poprzednim, irytuje mnie nieznajomość źródła, z którego
wyszła ta inicjatywa, brak udziału w podejmowaniu decyzji i w redakcji
tekstu, który podpisałem, i męczy podejrzenie, od którego nie mogę się
uwolnić, że mogą w tym mieć udział czynniki demoniczne. Poruszając się
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w takich ciemnościach, jakie nas otaczają, łatwo brać skutek za przyczynę,
i uznać np. Kępę i jego ludzi za autorów inicjatywy, jeśli okaże się, że im
właśnie najbardziej przysłuży się ona w rozgrywce ze "Śląskiem",
Skutki osobiste dla mnie: przez jakiś czas nie będą szły felietony w TP.
Tak przypuszczam. Jeżeli rzecz przybierze duży obrót, mogą mnie wywalić
z Twórczości. Ale w to wątpię. Nie wątpię natomiast, że w najbliższym
czasie nie będę mógł zawrzeć żadnej nowej umowy. Trzeba więc wykonać
przede wszystkim te, które mam z Czytelnikiem i WL.: " Gombrowicz i
inni", oraz pierwszy tom Biblioteki Romantycznej. Reszta do szuflady. Nie
należy też lekceważyć Więzi a nawet Przewodnika Katolickiego, gdzie
mógłbym ogłaszać "jakieś nowelki". "piszesz nowelki? Piszesz, piszesz?" pytał kiedyś Jarosław Stryjkosia ...
*
Pomysł do felietonu: różne rodzaje poglądów m.in. "poglądynarkotyki". ludzie którzy je podają, stają się panami umysłów najbardziej
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wyrafinowanych: Muszi-bing, pani Guyon, Towiański, Rasputin. I Jaś
Forsten ..., którego tą drogą pozdrawiam serdecznie. Może mi coś załatwi?
Warszawa, 3.VIII.
Chaos, oczywiście. W redakcji wciąż ten sam idiotyzm. Dostaliśmy
"opiekuna" z KC. Każda redakcja i każde wydawnictwo ma swojego. Jest
to rodzaj komisarycznych zarządów. Mają "ułatwiać" kontakty z cenzurą,
w rzeczywistości stanowić będą jeszcze jedno jej sito. Jarosław oczywiście
mógłby go wyrzucić za drzwi, ale tego nie zrobił i nie zrobi. Jak teraz będą
wyglądać "dyskusje" z cenzurą?
Wilga, 7.VIII.
Warszawa w punktach:
1. redakcyjne idiotyzmy,
2. miły wieczór z Arturami u nas,
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3. ciekawa rozmowa z Jackiem Bocheńskim o "sytuacji",
4. nic nie zrobiłem, poza dokończeniem Cabanisa,
5. maszynopis z Czytelnika zwrócono mi, że "niedokończony",
6. ukazał się felieton w Tygodniku,
7. odgłosy o artykule o Antonim dobre, ale ... No, zresztą dobre,
8. Jerzy A. napisał apel do robotników Ursusa,
9. W.E. podała listę represji związanych jeszcze ze sprawą Konstytucji,
10. nastrój w mieście marny, bo w sklepach nadal nic nie ma,
11. o dawnych procesach nie słychać,
12. na list do N.O. żadnych jak dotąd reakcji ani stąd, ani stamtąd.
13. W Chinach zginęło może 100.000, a może milion ludzi.
14. W Libanie wciąż nie można przeprowadzić ewakuacji obozu
uchodźców, bo go bombarduje artyleria "chrześcijańska".
15. W Kulturze paryskiej ukazał się list prof. Groszkowskiego, za którym
kryje się polska Watergate,
16. a duch boży nadal na mnie nie zstąpił, choć go o to prosiłem.
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*
Chciałbym do T.P. pisać tylko o tym co naprawdę ważne. Gdybym
miał pełną swobodę pisania, o czym napisałbym tym razem? Z
wyliczonych powyżej 16 punktów conajmniej połowa nadaje się do
opowiedzenia. Do opowiedzenia, tak, bo też najbardziej wartościową
czynnością pisarską wydaje mi się dzisiaj opowiadanie zdarzeń, o których
ludzie albo nie mają najmniejszego pojęcia, albo mętne. Opowiedziałbym
więc o pogrzebie Antoniego i wszystkich przedziwnych zdarzeniach z nim
związanych - ileż osób, ileż scen, ileż paradoksów ... Opowiedziałbym o
scenach z sądu ... O rozmowach, jakie teraz ludzie z sobą prowadzą, o
"eurokomunizmie", doktrynie Breżniewa i Sonnenfelda, o Amalriku, o ...
Wszystko to nonsens, bo gdybym mógł o tym wszystkim mówić, nie
byłoby tego wszystkiego.
O czym właściwie można pisać? Zdaje mi się, że tę potrzebę
opowiadania i słuchania opowieści można zastąpić historią. Opowiadać
rzeczy dawne, które odnoszą się do współczesności, rymują się z nią, i dają
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ludziom czytającym chwilę pocieszającej refleksji: ach, więc to już kiedyś
było!
*
Ponieważ zbliża się rok szkolny, napiszę o szkole. Nawet mam już
tytuł: Witaj, szkoło!
1. Moja pierwsza lekcja w szkole: nauczono mnie nie rzucać pestek na
trotuar.
2. Narzekamy na złe wychowanie dzieci i młodzieży. Kto ma się tym
zająć? Rodzice nie mają czasu, mogłaby to zrobić właśnie szkoła.
Złagodzić obyczaje. Oduczyć wrzasków, klątw, nauczyć uśmiechu.
3. Obyczaje amerykańskie. Amerykanin nie przepuści przodem starszej
osoby, ani nie wstanie, gdy takowa wchodzi do pokoju, ale za to pomoże,
uśmiechnie się etc. Sienkiewicz w listach z Ameryki opisuje straszliwe
obyczaje Amerykanów w pociągach, nieuprzejmość urzędników, plucie
etc. Potem opisuje właśnie pracę nauczycielki, która całą tę bandę
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rozwydrzoną zmienia w społeczną gromadkę. Widoczne tego rezultaty.
Mieszkałem kiedyś w czeskim miasteczku. Wszyscy mnie witali. W tym
roku spędziłem tydzień na wsi w Pirenejach hiszpańskich. Wszędzie to
uprzejme buenos dies - tylko u nas nic. Od siedmiu lat przyjeżdżam do tej
samej wsi, do tego samego gosodarstwa, znam dzieci gospodarza i jeszcze
mi się nie zdarzyło, żeby mi które powiedziało dzieńdobry. Co mówię na
wsi: mieszkam w centrum Warszawy. Nikt mnie nie pozdrawia. No to i ja z
tym uważam. Podchodzi facet, przedstawia się - cieszę się, że mam kolegę,
który może mi się nawet przydać, bo to na dodatek milicjant. Nazajutrz
wołam do niego radośnie: dzieńdobry. Ani drgnie! Arab, który chodził po
ulicy i mówił wszystkim good morning. Dozorczyni na moje pytanie, kto to
jest - pogardliwie: jakiś mongoł. Mała dziewczynka, która pytała mnie jak
się ma mój piesek, gdy dorosła, przestała na mnie zwracać uwagę. Głupia? Może. Ale przez te głupstwa czasem nie chce mi się wychodzić z
domu, a czasem żyć. Według nowego programu dzieci mogą być uczone
zasad obsługiwania się z bronią, rozpoznawania dywersji ideologicznej
oraz "doceniania wartości socjalistycznej". Może bodaj godzinę poświęcić
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w miesiącu na uczenie, że oprócz ludzi, do których należy strzelać są też
tacy, którym trzeba mówić dzieńdobry?
Wilga, 10.VIII.
Nonsens rozpoczynać opowieść od postaci prałata, od opisu budynków
etc. To, oczywiście, potrafię, ale mnie nudzi, i to w specyficzny sposób
nudzi i podoba się, znajduję upodobanie w przedmiocie mojej nudy.
*
Chciałbym w postaci mojej matki ukazać ideał świętości
sponiewierany, ośmieszony i zredukowany w końcu do dewocji,
narkomanii i choroby umysłowej.
Ale opowiadając historię mojej matki musiałbym się cofnąć do czasów,
których nie znam.
Powinna to być moja rówieśnica.
2798

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Lub ja sam.
*
Dwa różne tematy: Camilla II i Matka.
Najpierw opowiedzieć Camillę tak jak zacząłem. Prałat, pomnik, moje
dzieciństwo, parady etc. To jakby prehistoria - potem nagle opowiedzieć o
tym jak odszedł w [...] prałat, jak wybuchła wojna, jak przyszedł
"zesłaniec", jak wyleciał w powietrze pomnik i jak zostałem klerykiem.
Nie klerykiem, to tylko takim właśnie księżym piplem jakim byłem,
udającym księdza.
Dlaczego?
Bo kochałem się w Dzidce, nie śmiałem jej tego wyznać i zakochał się
w niej mój brat. Zajął się nią. Ani jedno, ani drugie nie zauważyło nawet co
się ze mną działo.
Nie byłem księdzem, ale mi ks. doktor podarował sutannę. I chodziłem
w sutannie. Miałem iść od jesieni do seminarium.
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"Tamci" oczywiście konspirują.
Moja rozmowa z proboszczem. O próbach. On te próby już zna. Sens
tej rozmowy powinien sięgać daleko, daleko, aż po przepastne próby:
chodzi o to już jak się ta cała "nasza" sfera duchowa ma do świata. My i
świat, Bóg i świat. Przyrodzone i nadprzyrodzone. Jesteśmy śmieszni.
Jesteśmy boży błazenkowie w naszych koronkach i wstążkach.
Anachroniczni. Zabytki innych czasów. Te klękania, cmokania ... Ale
właśnie jak on to wszystko wzorowo odprawiał! To inni zgrywali się na
różne sposoby i dawali do zrozumienia, że ich to nuży lub śmieszy, albo
tak doskonale zrastali się z duchową skórą, że nie odczuli nawet inności
świata, jaki ich otaczał.
Sprawa Camilli.
Niemcy zażądali, żeby udostępnić wieżę.
Ks. metropolita pozwolił.
Mój bunt, jak to?
Organizacja, Dzidka i mój brat wciągają mnie do spisku.
Chodzi o założenie ładunku na wieży, który wybuchnie, gdy Camilla
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będzie zjeżdżać.
Ja, któremu proboszcz polecił wpuszczenie ich na wieżę miałem tylko
włączyć motor od organów.
Decyduję się.
Ale zostaję sam na sam z Camillą na chórze. Camilla modli się.
Poczem rozmawia ze mną. Widzę ją.
Pozatem - nienawidzę pamięci "tamtych". Są mi obcy. Granica
przyrodzonego i nadprzyrodzonego przesunęła się, "oni" znaleźli się po
tamtej, jej stronie, Camilla po tej, razem ze mną.
[wychodzę razem z Camillą].
Boję się wrócić do domu.
Jeszcze mnie ten jej towarzysz fotografuje. I widzą to Dzidka i Leszek.
Zostaję z proboszczem, który się do mnie dobiera łagodnie. Nie, tylko
że jest takie dziwne skrępowanie między nami. Rano chcę się
wyspowiadać, nie mówię wszystkiego.
Po spowiedzi, zdejmuję sutannę.
Wracam do domu.
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Nie zastaję brata. Nie wrócił na noc. Biegnę na górę: nie ma też Dzidki.
Ktoś mnie nie pozdrawia na schodach.
Matka robi scenę o zdjęcie sutanny. Jej teatralna rozpacz.
A ja? Po Witku została paczka "junaków". Wyjąłem jednego i
zapaliwszy rozpocząłem na nowo myśleć o wszystkim.
22.8.
W skrócie:
pijany playboy rozwalił mi na Krakowskim Przedmieściu samochód
potrąciwszy przedtem człowieka.
W PZU spotkałem Alinę K., i oglądałem samochód, w którym zginął
Antoni Słonimski. Jego miejsce nietknięte.
Dziwna ta Alinka: plecie, jakby nakręcona przez Stefana Traugutta, że
nie chce się bronić, ponieważ w procesie wyszłyby na jaw nieformalności
śledztwa oraz zaniedbania Lecznicy, a wówczas powstałaby z tego sprawa
polityczna. "Wolna Europa tylko na to czeka ... ".
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I to mówi osoba, która była ostatnio najbliższa Antoniemu. Jest to więc
widocznie schizofreniczka.
*
Pomysł opowiadania o cioci Peli, która z litości poślubiła bezdomnego
chama. I jak ten znęca się nad nią; Jak jej nie pozwala mieć niczego, co
ciocia lubi. Gdy tylko ciocia roześmieje się, zapłacze, krzyknie, lub
zaśpiewa prawdziwie, z głębi duszy, gdy na chwilę bodaj jest sobą, wuj
Karol reaguje natychmiast. Książka, która wzbudziła jej zaciekawienie
znika natychmiast z domu, kwiat, który lubiła wąchać, usycha z
niewyjaśnionych przyczyn, ba! krzesło, w którym cioci jest wygodnie
siadać, zostaje natychmiast zastąpione jakimś potwornym sprzętem. Cóż
mówić o ludziach, których ciocia lubi! Nawet jedzenia jej odmawia, jakby
jej zazdrościł, jakby się obawiał, że ciocia rozbudzona do życia, nie zniesie
go ani chwili w domu. Pozwala jej tylko upijać się. Kiedy ciocia pijana
krąży po ulicy, wuj łamie nad nią ręce, góruje nad nią, potem wyciąga ją z
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kaca - spokorniałą, otumanioną ... Czasem ciocia buntuje się. Woła: - Mam
tego dosyć, co to za życie etc. - Wówczas - rzecz niewiarygodna - wuj
najpierw próbuje przylać cioci, a gdy to ciocię jeszcze bardziej rozjusza płacze. - Pelcia, Pelcia ... nie jestem taki zły ... sierota jezdem ...
dzieciństwo miałem takie straszne, dzięki tobie wyszedłem na człowieka,
kocham cię Pelciu, a ty tylko ze mną jesteś szczęśliwa. Może jestem głupi,
może nie umiem gospodarować, może rzeczywiście nie nadaję się dla
ciebie, ale robię co mogę, a zresztą inni są gorsi. - Dobra ciocia osusza łzy,
uśmiecha się, gładzi wuja po rzednących włosach i zaczyna życie od nowa
pełna niezachwianej wiary, że odtąd wszystko będzie inaczej.
My, sąsiedzi, już patrzeć na to nie możemy. Ciocia ma jeszcze wiele
sił, ale wszystko to ją wyczerpuje, no i charakter jej się zmienia pod
wpływem tych awantur, zalęknienia i wódki. Jak pomóc cioci Peli, póki
jeszcze nie umarła?
Zacząć to opowiadanko od ogólnych uwag o ludziach w szczególności
o losie kobiet. Napisać do Women Liberation.
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3/XI.
Do domu wiejskiego przyjeżdża córka, młoda tancerka baletu
folklorystycznego, przedstawić swojego męża, reżysera filmowego,
dziennikarza, czy coś w tym rodzaju. Jest to starszy pan, w wieku
nieledwie ojca młodej.
Efekt: wejście jego. Wchodzi później, bo coś tam z samochodem utknął, nie mógł wyjechać czy coś takiego. Ona wbiegła pierwsza powitanie etc. Wchodzi stary człowiek, ubrany jak play-boy. Pomógł mu
ten samochód wyciągnąć młody człowiek miejscowy - dawny amant
młodej. Wchodzą razem.
Młoda wyszła niby za pana, ale przyjechała wyciągnąć jakieś pieniądze
na kupno mieszkania w Warszawie. Jej mąż chwali się, że jest
spokrewniony z dawnymi właścicielami wsi, może nawet tu przyjeżdżał.
Obaj ze starym wspominają dawne czasy.
Co za bzdury!
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Wilga, 4.IX.
Przyjechaliśmy tu autobusem. Kupowanie biletu i wsiadanie do
autobusu to jedno piekło. A potem robi się przyjemnie.
Po drodze pomysł: dzieje kolejki. Jak stajesz. Jak się denerwujesz czy
stoisz we właściwej. Jak próbujesz ją zreformować. Jak popadasz w apatię.
Jak tworzysz grupę z tymi, którzy są najbliżej. Jak nienawidzisz tych co są
bliżej, Jak im patrzysz na ręce. Jak nienawidzisz tych, którzy "załatwiają".
Jak próbujesz "coś zrobić". Jak w miarę zbliżania się milkniesz. Jak przy
ladzie, czy przy okienku zmieniasz się w lizusa. Jak odchodząc gardzisz
tymi, którzy jeszcze stoją.
Warszawa, 10.9.
Sfrunęła z wieży w szumie braw. Zgrzytała stalowa lina i brzękła jak
struna, odginając się, gdy Emmę chwytali już chłopcy ... Brawa, brawa.
Trwało to tak krótko. Zdawało się, że została w powietrzu rdzawa smuga
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po jej rozwianych włosach.
Patrzyli na to ... Skąd i kto.
Z wieży patrzył Teoś. Odmawiał brewiarz.
Zeszedł z wieży, poszedł na plebanię zdać sprawę proboszczowi. I coś
opowiada z entuzjazmem o tym jakie to było piękne i wspomina o
rozmowie z rudą Emmą. Ten wysłuchał nerwowo, dał mu śliwkę i odesłał
spać. Wywołuje go służąca. Ktoś do niego. To Jurek. Wciąga go do
kamienicy. Tam narada co zrobić z tym całym przedstawieniem. Mają
plan: chodzi tylko o to, aby Teoś włączył motor od organów.
Co się stanie?
Dziewczyna gruchnie na bruk.
Co dalej będzie? Wyjaśnia mu organista.
Zabiorą Teosia, proboszcza, zamkną kościół.
Ale przecież kościół jest sprofanowany. Powaga proboszcza jest
sprowadzona do zera. Tego, czemu służy Teoś już nie ma.
Całe życie Teosia: znaleziony przez proboszcza gdzieś na wschodzie,
gdzie się zgubił w czasie ucieczki, wrócił z nim tutaj. Jego życie z
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proboszczem w liturgii. Proboszcz wyrzucony z seminarium. Mikro-świat
archaiczny. Mętne wspomnienia z domu. Nie chce iść do rodziny. Rodzina
obawia się, że Teoś będzie nienormalny. Wizyty Teosia na Karmelickiej.
Dla niego oni są nienormalni. Wszystko co poza kościołem jest
nienormalne. Już kamienica jest nienormalna.
Narada u Jurka: Dzidka, pokusa normalności, pokusa życia.
Pokusa tak straszna, że Teoś jest nią skuszony. W czasie drugiego
występu patrzy na Emmę już jako na swoją ofiarę.
Potem pomieszanie: a więc po to aby żyć przez chwilę, musi zginąć. To
ma do rozważenia drugiej nocy poprzedzającej trzeci występ Emmy.
*
Przemyśleć sprawę spotkania. Stare formy - hodowla infiltracji. Formy
ruchome i zmienne trudniej uchwytne.
Aktualna sytuacja: czy istnieje rzeczywista potrzeba stałej instytucji
stanowiąca jej wystarczające uzasadnienie.
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Prawdopodobnymi inicjatorami są S.N. i J.O. Będą mieli argumenty.
Ich chroni immunitet - nas nie. Uważać na granicę zaangażowania.
Przekroczenie jej oznacza dla mnie wplątanie się na zawsze w działalność.
13.IX.
Wczoraj u prof. L.
Sen o powrocie do domu, w którym wszystko dzieje się przeciw mnie,
jak gdybym był intruzem.
Dziś: Hamilton (coś pan taki napięty? rozpręż się pan!). Ewa
Otwinowska w czerni wraz z przyjaciółką Stefana też w czerni (ah, ta scena
na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie!) Bartoszewski, który przepędził
mnie przez całe miasto piechotą, wrzeszcząc, Kombatanci z krzyżami,
którzy nas nagabywali, stary inżynier Eyssmont próbujący mnie przekupić
jako świadka w wypadku, na koniec tryumfalny telefon Wudzkiego:
zamknąłem sprawę Brzozowskiego?
14.IX.
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Co jest "święte", a co "ciekawe"?
Felieton Hamiltona o wycieczkach.
Tak, tylko że zjawisko jest w tej chwili światowe. (*) Na sprzedaż
historia życia wielkich ludzi, religia. Odnosi się wrażenie, że cała
cywilizacja europejska, i cała jej substancja duchowa została oddana na
pokuszenie).
Wrzask przewodników w kaplicy sykstyńskiej.
Wrzask wszędzie. Kościoły które mają znaczenie architektoniczne zwłaszcza we Włoszech - straciły już prawie charakter sakralny - jak S.
Vitale - w Rowennie; czy Madonne di Trewi w Wenecji.
To samo w Hiszpanii. Podwójne życie katedr. Zakrystie, gdzie
wszystkie przedmioty kultu są wystawione na pokaz. Łącznie z relikwiami!
Te same relikwie, o które toczono kiedyś wojny, do których wędrowano,
składano śluby, zanoszono modły.
Do cudownego Chrystusa z Burgoes wpuszcza się za pieniądze; jest
taką samą kuriozita, jak śmiejący się dzwonnik pod sklepieniem. A że
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główną masę turystów stanowią Japończycy i Amerykanie ze swoimi
aparatami, odnosi się wrażenie, że Stary Kontynent sprzedaje się obcym.
Nb. zmianom uległo też zachowanie religijne: pielgrzymi w Montserrat
całują w rączkę Madonnę poczem ją fotografują, żując gumę. Stara
katolicka Europa nie tylko otworzyła swe świątynie dla pogan, ale sama
poganieje i dziczeje.
Albo też zawsze była dzika.
Dziś kupczymy relikwiami, z których większość jest fałszywa. Co
lepiej: wystawić je jako świętość czy jako osobliwość?
Dziś depczemy po schodach zamków, kaźni, a nawet zwiedzamy obozy
koncentracyjne i krematoria. Lepiej je zwiedzać, niż w nich siedzieć i
płonąć. Itd. Co do płacenia, płaciło się zawsze: dziś za zwiedzanie katedry,
dawniej za msze. Co lepiej? Nic nie lepiej. Jest to może ogólna
prawidłowość, że sakra z czasem ulatnia się. Ulatnia się, czy zmienia
miejsce? Sakra, zwróćcie uwagę, uleciała ze świąt. Boże Narodzenie i
Wielkanoc są dziś wielkimi światowymi targami, wykorzystującymi
elementy kultów. Przypuszczam, że to samo jest w Japonii, albo w krajach
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arabskich z buddyzmem i islamem. Reguła jest może taka, iż w miejsca
wartości duchowej wchodzi materialna; kupno relikwi i odpustów, symonia
były też podobnym zjawiskiem w stosunku do wczesno-średniowiecznej
pobożności. (Wyidealizowany okres przeszłości jaki przekazał nasz XIX
wiek historyczny - mamy wciąż do czynienia z jego stereotypami.
Chodzi o to, aby odczyścić ducha historii z tego werniksu, wiedzieć jak
było naprawdę, a wraz z tym pewnikiem za prawdziwym obrazem historii,
święcić sakrę - gdzie ona mianowicie się "przemieszcza"?
Gdzie są te miejsca rzeczywistych skupień, rzeczywistej trwogi,
rzeczywistej tajemnicy: gdzie jeśli nie w świątyniach wypełnionych
mrowiem turystów, - jeśli nie w ustroniach górskich i leśnych tratowanych
przez wycieczki, gdzie jeśli nie na cmentarzach, gdzie jeśli nie w
"przestrzeniach" niebieskich, porytych "korytarzami" powietrznymi, w
których coraz częściej rozgrywają się akty gwałtu, gdzie jeśli nie w
przestrzeni międzygwiezdnej, pełnej krążącego tam żelastwa adaptowanej
(*) gdzie jeśli nie w poezji, wyśpiewywanej, wprowadzona na wysokie
sposoby, gdzie jeśli nie w muzyce, która nie jest muzyką, gdy się jej słucha
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z płyt, gdy nie jest zbiorowym skupiskiem ... gdzieś się skrył Panie Boże?
Święty a nie ciekawy ...
17.IX.
24-rocznica śmierci mojej Matki.
Walka z jałowością. Wstawać zawsze na czytanie: od 6-7:30: to dość
na lekturę, to 50 stron! To ca 300 stron tygodniowo, 1200 miesięcznie! 4
duże książki.
Potem w czasie porannej kotłowaniny zapisać to co czytałem. Nic
innego zrobić wtedy nie zdołam. Pisać w godzinach południowych,
urzędniczych. A właściwie nie tyle pisać, ile przepisywać rzeczy
wymyślone, rzucone na papier kiedy indziej, w różnych chwilach dnia.
Lektury: jak gdyby od początku. Przyjmijmy teoretyczne założenie, że
od przyszłego roku będę profesorem w Chicago. (Skoro się o to staram,
muszę przyjąć to jako hipotezę). Co w takim razie musiałbym zrobić.
Musiałbym najpierw przeczytać książkę Miłosza, a następnie poszerzyć jej
2813

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wiadomości o wszystko co mi jest zupełnie nieznane. Muszę po prostu
przestudiować historię literatury polskiej pod kątem widzenia
porównawczym, skupiając się na zjawiskach rzeczywiście ważnych i
ciekawych; skupić się zwłaszcza na XIX i XX wieku.
Pisanie:
1. zawsze najpierw dziennik, ale w związku z lekturami (lektury powinny
być mieszane!).
2. potem zawsze przepisywać to co już jest gotowe, obojętne co by to było.
3. Na samym końcu (obojętnie na jaką porę dnia ten koniec przypadnie)
napisać coś nowego - ale nigdy nie więcej niż dwie strony rękopisu obojętnie czego, byle codziennie.
2 strony dziennie! - 60 miesięcznie, ponad 700 rocznie! - przy czym,
jak wiesz, z twoich dwóch stron rękopisu powstaje potem 4 w
maszynopisie.
Co mam do napisania:
1. Felietony: TP - 8 str. miesięcznie
TW - 8 = 16 -"- -"2814
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Reszta: powieść
Camilla II.
Brendan ...
Nie wiem.
Albo coś zupełnie nowego.
*
Myślałem kiedyś o tym, że powinienem literaturę moją przenieść ze
sfery pracy obowiązkowej, która mi zawsze sprawiała przykrość, do sfery
zabawy, która była zawsze (tzn. w dzieciństwie), moim prawdziwym
życiem. Pisać tak jak się bawiłem, i na te same tematy, z tą samą fantazją,
tak samo dowolnie, konsekwentnie i całym sercem.
*
Wszystkie

moje

namiętności
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współczesnością powinienem włożyć w felietony i opowiadania. Natomiast
pisać historię. Pisać na kanwie istniejących już zapisków, jak St. Simon na
podstawie Daugesa i papierów De Torey'ego. Faice reviere (?) z historią.
Temat: Historia polskiej konspiracji. Kopalnia dramatów, charakterów,
biografii, a przy tym studium pewnej jednolitej ideologii i struktury.
Desapresant - des oujourd'hui - W 24 rocznicę śmierci matki mojej, i w
37 rocznicę wkroczenia do Polski Sowietów.
*
Początek: Kościuszko i Poniatowski. Studiując materiały do książki dla
BR. (Biblioteki Romantycznej - przyp. KK.), notować wszystko co
potrzebne jest dla mojego celu.
Poniatowski - czy nie jest to przykład owej ideologii wojny regularnej i
jawności, która tyle razy przeszkadzała zawiązaniu się konspiracji i
terroryzmu? Na marginesie tych studiów zwracać uwagę i gromadzić
wszystko co się pisze na temat współczesnego terroryzmu arabskiego,
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irlandzkiego i japońskiego! Moje studium będzie miało wagę tylko w
oparciu o współczesność! ...
30.IX.
Zamącenie świadomości.
Czego właściwie chce człowiek współczesny? Człowiek, za dużo
powiedziane. Głodujący Etiopczyk chce trochę chleba. Francuz trochę
spokoju do trawienia, Chilijczyk, aby reżim zelżał, czarny z Namibii praw
ludzkich. A Polak? To znaczy ten człowiek, którego znam? Bo, ostatecznie
mówiąc człowiek, muszę mieć na myśli kogoś kogo znam.
Mam przy tym na myśli pragnienia nie osobiste, lecz zbiorowe. Każdy
człowiek chce trochę swobody, dobrobytu, spokoju, bezpieczeństwa,
przyszłości dla dzieci.
Można chyba ustalić idealny i jednolity dla wszystkich ludzi na świecie
standard owych pragnień. Zrealizowany w kilku najbardziej rozwiniętych
krajach świata, stanowi przedmiot pragnień Polaka, Chińczyka, Hindusa
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etc. Absolutnie wszystkich. I to ujednolicenie standardu pragnień wydaje
mi się głównym elementem zaangażowania świadomości w skali
światowej. Standard pragnień związanych z cywilizacją przemysłową
wyeleminował właściwie z gry wszystkie ideologie, wszystkie inne ideały
życia oraz zepchnął na drugi plan dążenia polityczne.
2.X.
Z Conrada:
"Jestem przekonany, że nie można całkowicie oszukać żadnej kobiety.
Gdybyśmy znali całą prawdę, to okazałoby się, że nawet te, które są
zgubione, skaczą w przepaść z otwartymi oczami". (W oczach zachodu).
*
A propos Conrada: zbadać co w nim już jest rosyjskiego.
Napewno jest tym poczucie, iż nikt nas nie może rozumieć.
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*
Nienawiść Rozumowa do szwajcarskiego robotnika wypoczywającego
na ławce w ogrodzie: "Wyborca! Wybieramy! A z tym wszystkim bydlę."
*
O sztuce powieściowej:
" ... Zadaniem ... nie jest ubranie w formę opowiadania treści pewnego
dziwnego ludzkiego dokumentu, lecz (...) przedstawienie moralnych
warunków istniejących na znacznej części powierzchni naszej ziemi:
warunków niełatwych do zrozumienia, a tym mniej do wykrycia w wątku
jakiejś historii, póki nie znajdzie się czegoś w rodzaju słowa-klucza; słowo,
które by stało poza wszystkimi słowami wypełniającymi te strony - słowa,
które nie będąc samą prawdą, mogłyby zawierać dość prawdy, by dopomóc
dokonaniu moralnego odkrycia - jakie powinno być celem każdej
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opowieści."
*
Cynizm:
"Jest to znamię zarówno rosyjskiej autokracji, jak i rosyjskiego buntu.
W swej pysze liczb, w swych dziwacznych pretensjach do świętości i w
tajemnej gotowości do poniżenia się w cierpieniu, duch Rosji jest duchem
cynizmu. Duch cynizmu wypełnia do tego stopnia oświadczenia rosyjskich
mężów stanu, teorie rewolucjonistów i mistyczne przepowiednie proroków,
że wygląda tam na pewną formę rozpusty, a nawet same cnoty
chrześcijańskie wydają się nieprzyzwoite ... "
*
Być może ten cynizm w zachowaniu i postępowaniu Polaków jest już
rosyjski.
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Cynizm bardziej w znaczeniu angielskim niż francuskim, tzn. w
znaczeniu zbliżonym do sceptycyzmu.
*
Raznanow(?): "Nie jestem demokratycznym Żydem. Nie każdy ma
takie szczęście".
"dziwny popęd do niedyskrecji, jaki cechuje ludzi wiodących tajne
życie".
*
" ... Któż z nas Rosjan mógłby pozostać głuchy na stłumiony jęk naszej
niewoli? Dla świata oczywiście może to być niczym. - Do świata docierają raczej odgłosy waszych waśni - rzekłem - Taki
bowiem jest świat.
- Tak. - skinęła głową potakująco i zawahała się przez chwilę. - A jednak
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muszę panu wyznać, że nie przestanę oczekiwać dnia, kiedy wszelkie
waśnie znikną. Proszę sobie wyobrazić świt takiego dnia. Zgiełk walk i
złorzeczeń ustaje; cisza jest wokół; nowe słońce wschodzi i utrudzeni
ludzie łączą się wreszcie, obliczając w sumieniach bilans skończonej walki.
Są zasmuceni swoim zwycięstwem, bo tyle idei musiało zginąć, aby
zatriumfowała jedna, tyle wierzeń opuściło ich bezpowrotnie. "
5.X.
O cierpliwości.
Czy to jest cnota?
Skąd pochodzi słowo?
Źródłosłów: cierpienie. Patientia, patient - to łączy się z chorobą.
Więc to jest pewnie cnota, ale łącząca się z chorobą, z choroby
wynikająca.
Ale czy w zdrowiu też trzeba być cierpliwym?
I czy uznanie cierpliwości za zdrową cnotę, nie oznacza przyjęcia dla
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siebie statusu chorobliwego? Może więc namawiając się nawzajem do
cierpliwości, wszyscy razem idziemy "na chorobę".
Cierpliwe społeczeństwo - społeczeństwo na chorobie.
*
Cierpliwość - Niecierpliwość.
Niecierpliwość - niepokój, niepokój również twórczy, myślowy, duch
sprzeciwu, buntu.
12.X.
Pokój.
Leo (Emil).
Przywitanie.
Pan Key.
Pani Key.
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Przyjęcie.
Upijam się.
Wychodzi na jaw to przed czym uciekłem: przed jakąś miłością i
jakimś obowiązkiem, - opowiadanie o tym, co mi dokuczyło, a jest
jakgdyby małżeństwem z PRL.
Zerwanie pod warunkiem efektywności.
Czy potrafię być na tyle efektywny, wartościowy, aby opłacić moją
zdradę.
Zdrada pociąga za sobą dalsze zdrady.
Czekanie na list z wezwaniem.
Innych potraktować politycznie: Argentyńczycy, Chilijczycy.
A ja niby nie mam sprawy politycznej, lecz tylko osobistą.
Decyzja emigracji - odwaga konfrontacji świata, lecz nie tego świata,
który tu widzę - to karykatura świata prawdziwego.
Gdzie? Jak? Podróż. Pustynia, góry. Morze. Foki. Nie ma dokąd
uciekać.
Telefonuję do Emila: czy jest jakiś list do mnie.
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Czyta mi go przez telefon.
Ale czy nie zmyśla?
Chcę mu powiedzieć, że od tego dużo zależy.
Emil - Nic od tego nie zależy. Wrócisz, bo masz to we krwi.
- Co?
- Wierność. [-inaczej oczywiście].
*
Ks. Sierota, Ks. Sierotka, Sierotka, Ks. Kazimierz Sierotka.
Spotkanie z ks. K. Sierotką.
Jego opowiadania, pisma, listy.
16.X.
Tematy nerwicowe, które wypływają w każdej chwili zawieszenia, czy
rozproszenia uwagi:
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K...
S...
pochodzenie (rozmowa z Zalew.)
Klęski towarzyskie, etc., etc.
Jak kozak na wodzie.
Niesamowite.
Biją się za to po pysku. Tracą na to całe lata!
20.X.
Do Tygodnika:
?
*
Sprawa książki amerykańskiej.
Mogę z łatwością dołączyć do obecnego maszynopisu napisane już
2826

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

rozdziały o Wielkim Kanionie i o Phoenix, oraz wzbogacić opis Nowego
Jorku o opis wycieczki statkiem dokoła Manhattanu; będzie to rzecz
obszerniejsza niż jest teraz i zapewne lepiej, wyraźniej zakończona. Ale po
co? Prawdopodobnie teraz wydana nie będzie. Ukaże się (jeśli w ogóle) za
jakie 2 lata najwcześniej. Będzie to już długo po mojej podróży do Stanów,
inne będą Stany, inny będzie świat i ja sam będę inny, starszy, 50-letni. I na
cóż mi wtedy taka książka? Należy więc to wszystko przerobić na powieść,
wedle klucza, który wymyśliłem już wtedy, w Iova.
Powinna to być historia różnojęzycznej gromady mitomanów, którzy
pod wodzą miejscowego mitomana wmawiają w siebie i w miejscowe
społeczeństwo, że mają jakieś istotne znaczenie. Konsekwencje owej
mitomanii.
Sytuacja bohatera: wyjechał żeby wyzwolić się z jakiegoś przymusu
psychicznego, który nie wiadomo czy jest miłością, czy też niewolą.
Bohater nazywa się: Adam Mazur. Jest typem literata warszawskiego,
bęcwała, który ma może nawet liryczną duszę, świadomość siebie, ale
którego światopogląd jest zupełnym galimatiasem.
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Ma to być konfrontacja dzisiejszego Polaka ze światem. Próba
zuniwersalizowania,
oderwania
się
od
sytuacji
lokalnych,
symbolizowanych przez różę i ten list, którego nie może nawet zacząć.
Natomiast rozmaitym osobom udziela rozmaitych, sprzecznych z sobą
wyjaśnień dotyczących jego sytuacji osobistej. I nawet nie można się od
niego dowiedzieć: czy kocha, czy jest w niewoli, czy chce w ogóle wracać,
czy zostać. Kompletna konfuzja.
Będzie to opowieść o mitomanii miłosnej, o miłości z dala, o miłości
bez partnerki - tak, aby w końcu nie wiadomo było kto nią jest - (kobieta,
czy Polska), ani czy ona w ogóle istnieje.
A ten kwiat wręczony na lotnisku to goździk, urzędowy, etatowy
goździk w celofanie.
21.X.
Do Tygodnika:
Z kroniki wypadków.
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Idę sobie na Krakowskim Przedmieściu - był wieczór, deszcz padał,
ciepło jeszcze było, przechodniów sporo, niektórzy pijani - aż tu nagle
trzask, prask, pisk hamulców, chłopak wylatuje w górę i pada na mokry
bruk jak ustrzelona kurka. A na chodniku dwa rozwalone samochody,
gdzieś dalej samochód sprawcy, też rozwalony. Tłum na chodniku, w
tłumie sam sprawca, ktoś woła: telefon ... etc. A na bruku - skulony ludzki
kształt.
Ktoś tam do niego pobiegł, dotknął, ktoś krzyknął nie dotykać, nie
ruszać, ostrzegano.
I słusznie, nie wolno ruszać.
Ale ponieważ nie wolno, jesteśmy zwolnieni od wszelkiej pomocy.
Ponieważ jesteśmy zwolnieni od pomocy, jesteśmy także zwolnieni od
uczuć. Bo uczucia są czynem, albo nie ma ich wcale. Gdyby wolno było
ruszać, pomagać, ratować, wokoło rzeczy wywiązała by się dyskusja, a
może nawet bójka: - Bierz go pan ... pod nogi ... Zostaw go pan ... Dajcie
mu przecież coś pod głowę, będzie ... etc. - Ponieważ nie wolno - tłum
milczał. W milczeniu tłumu, tym okrutniej zabrzmiały słowa jakiegoś
2829

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

pijaka: - O k... Kto mu tak przyp....
W milczącym tłumie, tym głupiej zabrzmiało pytanie jakiejś
dziewczyny:
- Co mu się stało?
Chłopiec towarzyszący jej nie wiedział jak jej odpowiedzieć, wobec
tego - jak piszą w powieści - zamknął jej usta pocałunkiem. Dziewczyna
przywarła do jego warg i tak szła ta para ciągle całując się, a o parę kroków
tamten leżał.
W jakie 10 minut potem przyjechało pogotowie, zgarnęło chłopca i
tłum się ożywił. Głośno odtwarzano wypadek, którego, którego bohaterem
był już nie zabrany chłopiec, lecz - samochody. [... nieczytelne do końca
akapitu ...]
8.XI.
TEKA zawiera utwory literackie i artykuły, które były i są
przeznaczone do publikacji w PRL w zgodzie z obowiązującymi w niej
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prawami. Przyczyną ich konfiskat przez cenzurę, lub odrzucenie przez
wydawnictwo nie zostały nigdy sprecyzowane. Można się ich tylko
domyśleć. W niektórych wypadkach są one politycznej natury, w wielu
wypadkach tylko personalnej. Nie chcemy ich zresztą dochodzić.
Przedmiotem naszej troski jest ogólne podłoże takiego stanu rzeczy oraz
jego konsekwencje. Jak mogło do tego dojść, i co z tego wynika.
Trzydziestoletnie z górą dzieje PRL dzieli się na różne fazy, przyjmując
za ich granice momenty kryzysowe takie jak październik 1956, marzec
1968, grudzień 1970. Można przyjąć, że są to dzieje trzech sekretarzy Bieruta, Gomułki i Gierka, a momenty kryzysowe związane są z
przejęciem władzy. Na ogół związane z przejęciem władzy były też kolejne
programy reform i liberalizacji. Każdemu przejęciu władzy towarzyszy
odwilż, a schyłek każdego z kolejnych "reżimów" charakteryzuje się
zamrożeniem stosunków wewnętrznych. Ci, którzy to oglądali już trzy razy
nie dziwią się temu, i nie zdziwią się gdy przydarzy się to jeszcze raz,
więcej razy. Obserwacje tych zjawisk na dłuższej przestrzeni i stwierdzona
ich powtarzalność, pozwala sformułować parę wniosków ogólnych.
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Gros energii idzie na utrzymanie i przejęcie władzy. Aparat władzy jest
centrum całego życia i jedynym wytwórcą ideologii. Aparat wtedy
potrzebuje takich ideologii, które służą mu do utrzymania i przekazania
władzy. Dominacja polityki nad ideologią. Są właściwie dwie ideologie tych co są u władzy, i tych, którzy chcą się do niej dostać. Jeżeli ci, którzy
są u władzy, prowadzą politykę miękką (jak to się dzieje zawsze w
początkowym okresie), ci, którzy ją utrudniają, bo chcą się do niej dostać,
głoszą wtedy politykę twardą. I na odwrót.
To już oczywisty stan rzeczy. Do swoich celów aparat władzy
wytwarza fikcje ideowe; z każdej ideologii tradycyjnej bierze to co mu się
przydaje, czyli to, co najgorsze. Z marksizmu frazeologię, z katolicyzmu
sentymentalizm, z patriotyzmu przyjęcie wspólnoty i lojalizm. A z
literatury? Generalną nieufność.
Wszystko poza ideowością i realizmem. Awangarda - tak,
ezoteryczność - tak, mętniactwo - tak, estetyzm - tak, sanacja - tak, okulizm
- tak. Pornografia - tak (zwłaszcza w wykonaniu byłego ministra kultury,
który pisarzy namawia do ideowości i [...] ). W ślad za tą selekcją idzie
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selekcja - personalna. Oczywiście, władza nie lubi też "mieszania się do
polityki", ponieważ monopol polityczny należy do najgorliwiej
strzeżonych. To też do kryteriów "wyboru" należy po prostu napięty czas i
represje.
Stan rzeczy w literaturze stanowi więc fragment całości - procesy, które
w niej odbywają się są te same - polegają na cynizmie i korupcji.
Wilga, 16.11.
Przestałem właściwie prowadzić mój dziennik, pamiętnik, czy jak to
nazwać. I dobrze. Wszystko, całą moją substancję werbalną, cały zapas
ochoty do pisania pochłaniają felietony. Też dobrze. Zguba, nicość.
Nienawidzę tego, a robię dobrą minę do złej gry. Czuję się wciąż tak, jak
zmęczony biegiem człowiek, który nie może złapać głębokiego oddechu.
Teraz kolejny idiotyzm. TEKA - no, i oczywiście Tygodnik.
Do Tygodnika. Może coś o psychologii? O psychologii i astrologii.
Słońce wchodzi w znak strzelca. Czuję się tym mile podniecony, bo to
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właśnie mój znak. My Strzelcy, jesteśmy skłóceni z samymi sobą, niejako
zawstydzeni swoim istnieniem i własną naturą, poszukujemy tedy
potwierdzenia u innych, i czepiamy się ich z natarczywą wiernością.
Oddajemy się w niewolę nadmiernie sobą udręczeni. Jesteśmy tego w pełni
świadomi, więc odpłacamy się naszym właścicielom - tj. przyjaciołom,
żonom (mężom), zwierzchnikom, wodzom, idolom - sarkazmem, ironią,
jadowitym szyderstwem, drwiną, które ujawniamy na tyle tylko, aby nie
doprowadzić do zrzucenia błogosławionego jarzma. Drażnimy się z
naszymi tyranami na tyle, na ile nam pozwolą. Potem odprawiamy
uroczyste ekspiacje i zaznajemy napowrót słodyczy niewoli. Jeśli tyrani
nasi są tak niecierpliwi i niewyrozumiali, albo tak dalece nie pojmują, czy
nie chcą pojmować, że obrzucanie ich obelgami ma dla nas moc
oczyszczającego rytuału, zadowalamy się furią szeptaną, atakami
wściekłości odprawianymi w ciszy i samotności, z których wychodzimy
spoceni jak myszy, i oczyszczeni w poczuciu winy.
Wilga, 22.XI. - wczesnym rankiem.
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Próba uporządkowania.
Może nastąpić tylko wokół pisania, wokół, jak mawia ironicznie Janek
Błoński, dzieła.
Wszystko co mam jeszcze do zrobienia: pisać, to już wiem napewno.
Pisać to znaczy opowiadać.
Moim błędem dotychczasowym było to, że próbowałem opowiadać o
sobie. Próbowałem - chciałem - opowiadać o sobie prawdę. Nie mam nic
do opowiedzenia - Impulsem opowiadania jest łgarstwo, piękne zmyślenie.
Muszę opowiedzieć o sobie to wszystko co mi się nie przydarzyło.
Przykład Conrada.
Prawdopodobnie w każdej powieści Conrada jest ktoś, czyją rolę
wyznacza sobie. W "Nostromo" to Decoud ... Dość, jeszcze za mało o tym
wiem.
Z czytania Conrada zrobię sobie przeżycie.
Nie ufałem dotąd sile kreacyjnej wyobraźni. Trzymałem się jakichś
fikcyjnych, małostkowych prawd. Byłem tak zawstydzony moim życiem,
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że właśnie z niego, z takiego, jakim było chciałem zrobić literaturę. Stąd
moje klęski. Udawało mi się tylko to co było ponad moje życie, chociaż
trochę wystawało. Zresztą dość o tym. Ani słowa o "moim życiu ". Już go
nie ma. Już się wtapia w "dzieło", już się z nim utożsamia, miesza jak
składnik stopu w kotle. Odtąd cały wysiłek, cała uwaga należy do dzieła.
*
Ksiądz Karuś zatem zajrzał przez zbutwiałe sztachety na drugą stronę i
zobaczył tam to, co chciał zobaczyć: Teosia z panienkami.
Panny siedziały na składanej ławce pod orzechem, Teoś u ich stóp.
Panny były trzy. Dwie z nich znał, trzecia była nowa. Dwie były w
sukienkach, trzecia w krótkich spodenkach. Długie gołe nogi. Teoś ma
także długie, gołe nogi. Proboszcz odszedł od bramy.
Państwo boże.
Państwo boże to nie terytorium, to nie instytucje ...
Ksiądz Karuś wie, że państwo boże jest domeną ducha. Że jest tam,
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gdzie jest Chrystus, a On dociera przez Słowo, przez Sakrament, przez
łaskę, która prócz widomych ścieżek, ma też niewidoczne. Ksiądz Karuś to
wie, i wierzy w to, lecz pragnie Królestwa, pragnie Imperium bożego
takiego, jakie oglądał jako alumn Georgianum. Sympatia dla
Mussoliniego? Dyskretna. Potem jego służba przy boku Księcia
metropolity. Objazdy parafii. Poświęcenie domów, kin etc. Ironia Księcia
metropolity.
Co myśli Książę metropolita?
Co myślał wtedy, o bożym imperium, którego był jedynym z
wielkorządców?
Co myślał o ucieczce z klerykami?
Co myślą inni? Ksiądz dr. Wnęk, z którym byli razem na Georgianum i
który uchodził za teologicznego geniusza ...
Wszyscy o nim mówili geniusz, geniusz, to co pisał było genialne, lecz
były to przyczynki. To co mówił było też genialne, lecz na temat
wynikający z czytania, lub z okoliczności lecz co myślał pozatem ... Ksiądz
Karuś wiedział o swoim ograniczeniu wynikającym stąd, że Bóg i jego
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Kościół był jego jedyną miłością, i że nie znał innej. Wiedział o swoim
zaślepieniu, o swojej pobożnej tępocie, i chciał dowiedzieć się czegoś
więcej. Ale wszystko milczało. A książki ... Większość ich była zakazana,
lub podejrzana, lub po prostu niebezpieczna dla wiary. Zachować wiarę,
rozszerzając miłość. Pozbyć się odrazy.
Powrócił do bramy i zawołał Teosia: spytał co robi, dlaczego się nie
uczy, jak się ma mamusia.
Teoś był jakiś podniecony.
- Był brat.
Ksiądz Karuś przestraszył się.
- Nocował?
- Nie, przyszedł rano, kiedy mnie nie było. Zastałem go wychodzącego.
- Po co przyszedł? Naraża was.
- Przyniósł mamie pieniądze i ...
- I co? ...
- Patrzył na to, co Niemcy na placu robią.
- Patrzył?
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- Przez lornetkę. I coś rysował.
- Mówił coś?
- Powiedział ...
- No?
- Kiedy mu mówiłem, że to ma być pomnik pokazał tylko wnętrze dłoni i
drugą ręką pokazał jak mu wyrasta ...
- Co?
- To takie nasze powiedzenie: że mu kaktus na ręce wyrośnie, jeśli ...
- Idźże, idźże.
Chłopiec zabrał się do odejścia.
- Poczekaj no. Co to za panna, ta z gołymi nogami.
- Lilka.
Pokazał świeżo odmalowane okna w plebanii.
- Córka tych państwa.
- Już się z wami pokumała?
- Bardzo fajna. Proszę Ojca ...
- Co to?
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- Czy to prawda, że to są Żydzi?
- A to cię nic nie obchodzi.
Chłopiec zarumienił się.
- Przyjdź na plebanię. Mam coś dla ciebie.
*
Kamienica.
Kto tam mieszka?
Cała Polska.
Główny awantaż tej kamienicy i punkt jej honoru: widok z okien:
panorama miasta. Każdy to widzi inaczej.
Dlatego zawrzało tam w związku z pomnikiem Hitlera. Nie tylko, że
stanie, ale że jest zniewagą. Wiadomość o tym rozeszła się błyskawicznie,
połączona jeszcze z nagłą wizytą Witolda (?), którego widziano jak o
świcie lornetkował plac. Widziano go też dzwoniącego do mieszkania
Klaczyńskich.
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Mieszkanie Klaczyńskich. Ostentacja konspiracyjna. Podniecenie.
To podniecenie donosi Teoś, przychodząc na plebanię. "wszyscy o tym
mówią". I że trzeba coś zrobić.
Gniew Księdza Karusia. Daje mu ostro swoje czarne spodnie i każe mu
włożyć. Na niego są za długie, na chłopca będą w sam raz.
Chłopiec przebiera się, jest zachwycony. I proboszczowi też się
podoba: wygląda jak jeden z tych chłopaków przed włożeniem sutanny ...
- Mam przecież być tym księdzem, nie?
Postanawia porozmawiać z panem Różyckim, żeby Lilka mu z gołymi
nogami nie paradowała po obejściu kościelnym, bo to nie Jastarnia.
To pomyślawszy zszedł do kancelarii i zastał tam pana Różyckiego na
rozmowie z panem Musiałem.
Pan Różycki ma nową wiadomość. To nie będzie pomnik, ale szafot.
Na Żydów.
*
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Kompletne zamieszanie w kamienicy, gdzie wszyscy mówią o tym co
będzie, co się stanie, ale nie wszyscy mówią o tym samym. Trudności
komunikowania się. Nagle stosunki między sąsiadami stają się
konspiracyjne.
Wiadomości o przygotowywanej akcji odwetowej.
W kołach "zachowawczych" obawy przed represjami. Opinia, że "gra
nie warta świeczki". Ale co generał miał na myśli: pomnik, czy szafot?
Komeraże. Co myśli proboszcz? Myśl o wysłaniu deputacji do księcia
metropolity. Osobistości: generał, minister, obie hrabiny.
To wszystko trwa do wieczora, i przez całą noc, zaostrzone jeszcze
powrotem młodzieży z pracy.
Samotność Teosia, który usiadł wyśmiany w ogrodzie przez panny z
powodu spodni.
*
Spontaniczność, swoboda, naturalność jak w listach. Ale trzeba
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wiedzieć do kogo się pisze.
Do kogoś, kogo znam dobrze, i o kim wiem, że zaciekawiony byłby
wszystkim co opowiem.
24.XI.
I nie ma co daleko szukać: tym "kimś" jest Kazia, której wrażliwość
wypróbowałem ostatnio czytając jej głośno Conrada. Jest bezwzględna i
naiwna, właśnie taka, jaka jest i jaka powinna być tzw. "szeroka
publiczność"; pragnie być zaciekawiona, a niewielką zwraca uwagę na
pięknostki stylu, nie wiedząc nawet, że gdyby ich nie było, opowieść nie
dotarłaby do niej, podobnie jak każdej rzeczy nie możemy zobaczyć bez
światła; styl jest światłem opowieści.
Piszemy więc listy do Kazi; te, które pisałem do niej dotychczas
wyzwalały ze mnie zawsze swadę, może nawet nieco rozpaczliwą przez to,
żem się obawiał, iż rzecz, na której najbardziej mi w opowieści zależy nie
dojdzie do niej, nie zostanie przez nią dostrzeżona. Pomaga mi w pisaniu
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do niej jej niezachwiana wiara we mnie, połączona z ukrytą pretensją, że
mnie zarazem nie docenia. - W istocie - myślę sobie - nie wiesz kogo masz,
otóż proszę, podziwiaj, jak pisać potrafię, gdy mi żadne zamówienie na
karku nie leży.
*
Dzisiejszy sen: Leszek, mój brat, przyjechał do naszego domku w
Wildze pod naszą nieobecność, rozebrał się i położył do łóżka Kazi, paląc
papierosa. Próbowałem go grzecznie wyprosić, proponując mu bądź to
moje łóżko, bądź łóżko Jędrka na górze. Odmawiał nucąc gniewnie, i w
rozmowie ze mną był już raczej Jędrkiem niż sobą.
Przedtem jechałem po Kazię na podmiejską stację kolejową starym,
psującym się, dwuosobowym samochodem z epoki, Erola Flynna, i nie
mogłem dojechać; po drodze widziałem pogrzeb kogoś, jakby prof.
Mroszczaka, któremu katolicki pogrzeb odprawił Brzechwa, jako ksiądz.
Toczyły się jakieś tajemnicze sprawy związane z emigracją z Polski, w
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której odgrywali rolę aktywiści z PAX-u. Rozpoznałem ich twarze na
fotografii w jakiejś kolorowej gazecie; znałem ich i miałem dotąd za
aktywistów partyjnych.
Wczoraj tu śnieg spadł mokry i kruchy jak lukier. Na zewnątrz nie
bardzo zimno, ale domek przewiewany podmuchami zimnymi, które
przesączają się do niego wszystkimi szparami. Przed południem temp.
spada do 13 stopni i niżej, poczem gdy piec się rozgrzał, podnosi się do 25
i wyżej.
Przeczytałem w maszynopisie książkę Najdera o Conradzie. Bardzo
ciekawa, bo Conrad jest ciekawy, a napisana dość żywo i obficie
inkrustowana listami, których fragmenty dobrze dobrał. Ostatecznie zrobiła
na mnie przykre wrażenie. Widać małego człowieka, który spoufalił się z
wielkim i stracił jego miarę, jeżeli ją kiedykolwiek posiadał; ochłódł też w
miłości do niego. Nie ma o nim do powiedzenia nic poza faktami, które na
dodatek z uporem pedanta koryguje pomawiając wciąż albo Conrada o
fałszerstwo i blagi, albo dotychczasowych jego biografów o ignorancję, czy
naiwność.
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Traktuje swojego bohatera z podobną pobłażliwością, i z podobną
dezaprobatą, jak swego przyjaciela Zb. Herberta; i jednego, i drugiego
pragnąłby wziąć pod kuratelę, nie wyjaśniając zarazem, ani w jednym, ani
w drugim wypadku dlaczego, z jakich własnych powodów zajmuje się tego
rodzajem żywota, co go mianowicie łączy ze światem twórczości, i czego
sam w świecie szuka. Ma duszę policjanta, dobrodusznego nawet, takiego,
który staruszki i dzieci przeprowadza przez ulicę, ale robi to z poczucia
władzy, wyższości, nie z miłości, nie z poczucia, że jest takim jednym z
potrzebujących, jednym z szukających drogi. Jest to w sumie książka
intelektualnie bezwartościowa; nie zawiera nic nowego poza ustaleniem
prawdopodobnie ścisłym wielu - może nawet istotnych - szczegółów.
*
Révenous ů nos moutons, tj. - Do księdza Karusia, którego
zostawiliśmy, jak ujrzawszy Teosia w towarzystwie panien, a zwłaszcza w
towarzystwie panny nieznanej dotąd księdzu, i to nieprzyzwoicie ubranej,
2846

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

odszedł od bramy w irytacji, pogrążony w rozmyślaniach o współczesnym
świecie, którego nie lubi, którego się obawia, i który uważa za
rozszerzające się z dnia na dzień władztwo szatana. Oczywiście wie, że
Chrystus zwycięży, niepokoi go wszakże jego nierychliwość; skoro
dopuszcza do takich rzeczy, to znaczy, że zamierza karać, wkroczyć
gwałtownie i kto wie czy nie ostatecznie. Nad tymi szortami, kinami,
dansingami, dwuczęściowymi kostiumami, zawisło widmo katastrofy.
Co ciekawe, wojny i jej katastrof, ksiądz Karuś nie włączał do swej
wizji zła i nie uważał jeszcze za tę katastrofę, którą spuści Chrystus, gdy
uzna, że przepełniła się miara zła. Ksiądz Karuś bowiem nie patrzył światu
w oczy, lecz jakby ponad głowę, nie czytał w jego historii rzeczywistej.
lecz w tym co retoryka kościelna wokół niej naplotła; jej figury i metafory
miał za rzeczywistsze od wydarzeń. "Płacz i zgrzytanie zębów", pękanie
gór, zaćmienie słońca, zarazy, ale takie, że ludzie mrą na ulicach - to były
katastrofy, których się spodziewał, i którym umiałby sprostać, nie myśląc o
prześladowaniu wyznawców Chrystusa i kapłanów, na które czekał z
radością jako na ostateczne wypełnienie swego losu i jakgdyby najwyższą
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akceptację swego powołania. Ale póki tego nie było ... Póki tego nie było
pozostawało walczyć ze zgorszeniem i bezbożnictwem, a zwłaszcza do
upadłego walczyć o dom tych, których Bóg bezpośrednio powierzył jego
pieczy ... Szybkim krokiem powrócił do bramy i przyłożywszy zwiniętą
dłoń do ust zawołał, ile sił w wątłych piersiach:
- Teoś!
25.XI.
Conrad dręczył się zapewne niedoskonałością swego wysławiania i
niemożnością przekazania tego, co wiedział i czuł. Ja natomiast
(wzruszające jest to natomiast - całkiem jakby porównanie narzucało się
samo przez się) męczę się tym, że nic nie mam do powiedzenia i
opowiedzenia; dlatego godziny całe trwam w zupełnej bezczynności, aby
wreszcie, przyciśnięty ostateczną potrzebą, czy też po prostu poczuciem
przyzwoitości, napisać byle co moim najdoskonalej prostym, poprawnie
dźwięczącym stylem. Dręczą mnie godziny pustki, wpatrywania się w
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jeden punkt - ależ to nic innego jak świadomość pustki. Po prostu źle
wybrałem zawód, a teraz, nie mając już odwrotu, muszę się z tej sytuacji
jakoś honorowo wykaraskać.
Artykuł do "Teki" trzeba napisać na nowo, bo to, com napisał, jest
głupie.
Zatem:
Literat polski ma lekkie życie. Minęły, co prawda czasy, gdy należał do
kasty uprzywilejowanej wraz z funkcjonariuszami partyjnymi szczebla
centralnego, gdy miał na zawołanie mieszkanie, leczenie, wakacje, gdy
spadały nań co roku nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, gdy książki jego
drukarnie tłukły i tłukły nie bacząc na zapotrzebowanie rynku, gdy każdy
aktywista i każde dziecię szkolne nauczani byli szacunku dla
"pracowników pióra", "inżynierów dusz ludzkich", "naszych literatów", i
gdy w każdej mowie oficjalnej znajdował się ciepły fragment poświęcony
ich pracy, na równi z pracą naszych hutników, górników, chłopów i
inżynierów", co najwyżej z łagodnym napomnieniem, aby jeszcze wierniej
wdrażali w praktykę twórczą wskazania teoretyków marksizmu-leninizmu i
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śladem Wielkiego Nauczyciela, pisarzy, Józefa Stalina, lepiej poznawali
życie narodu, a zwłaszcza klasy robotniczej i pracującego chłopstwa,
bardziej stanowczo tępili pozostałości burżuazyjnych, schyłkowych prądów
literackich, i pod przewodem partii nie szczędzili trudów nad stworzeniem
literatury godnej naszych wielkich czasów. Minęły więc te piękne czasy,
nikt już na głowę " inżyniera dusz nie sypie ani takich jak dawniej
przywilejów i łask, nikt go tak nie kusi jak dawniej" obietnicami
jedwabnego życia w zamian za przyłączenie się do chóru, ale też nikt mu
tak jak wtedy nie patrzy na palce, i w głąb duszy, nie pakuje do głowy
zaleceń, ostrzeżeń i pogróżek, i nie waży mu każdego zdania, każdej
metafory, czy aby nie zawiera jakiejś antysocjalistycznej nadwagi.
Ale i tak nie jest mu źle. Nakłady są co prawda nieduże i każde
wznowienie trzeba wydawcom wydzierać z gardła, a w ogóle brak papieru
tak hamuje proces wydawniczy, że trzeba latami czekać w kolejce, w której
i tak ani równości nie ma, ani pierwszeństwa dla literackiej jakości i
oczekiwań rynku. Honoraria też są marne, a drożyzna wzrasta. Ale jak
dawniej dostaje się pieniądze za nakład podstawowy (w większości
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wypadków i tak większy niż trzeba), i tak łatwo uzupełnić budżet
prelekcjami organizowanymi przez różne instytucje, które w ten sposób
składają się na utrzymanie literatów; a Związek Literatów Polskich ponadto
dysponuje stypendiami, zapomogami oferuje Dom Pracy Twórczej
wreszcie nawet emeryturę. Zachodni pisarze, niewolnicy kapitalistycznego
rynku mają czego zazdrościć swoim polskim kolegom! Dowie się o tym
każdy gość z zachodu, który zjawi się w Warszawie i będzie podejmowany
przez Związek Literatów Polskich.
A ponadto jeszcze w naszym kraju panuje prawdziwa wolność twórcza.
Z dawnych sztywnych przepisów i teorii nic nie zostało, a na dodatek,
pisarz zupełnie nie musi liczyć się ze względami komercjalnymi państwowy wydawca na siebie bierze ryzyko. Można więc pisać co się
chce i taki rodzaj twórczości uprawiać, jaki się duszy zamarzy;
psychologiczny, mistyczny, eskapistyczny, można pisać niejasno, albo
zupełnie bez sensu, nie troszcząc się ani o czytelnika, ani o krytykę (której
wobec zredukowania liczby czasopism prawie nie ma); wszystko z paroma
wyjątkami nie dla formy nawet nie dla tematów, lecz dla myśli.
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Rzecz w tym, że tych kilka zakazanych myśli i tematów stanowią
substancję życia polskiego w obecnej dobie, i że objęcie ich zakazem
stawia polską literaturę współczesną poza rzeczywistym zainteresowaniem
czytelnika, pozbawia ją wszelkiej doniosłości, wszelkiego znaczenia na
dziś i na jutro, dla kraju i dla świata zewnętrznego.
Polska literatura "dozwolona" jest bogata co do form, co do rodzajów,
co do indywidualności; lecz jest literaturą uśpioną, i reagującą jak śpiący
człowiek - tylko na bodźce pamięci. Polska literatura niedozwolona,
nienapisana jest w rzeczywistości, w codziennym konflikcie tego kraju z
narzuconą mu formę ustroju, i w powolnym procesie jego moralnej i
umysłowej degradacji pod rządami biurokratycznego społecznie
niekontrolowanego aparatu. Polacy tracą z dnia na dzień zdolność
zwykłego, odpowiedzialnego życia. Tracą instynkt wolności i poczucie
prawdy. Tracą poczucie wartości pracy, przeto poczucie wartości
osobowej. Przestają być zorganizowanym, świadomym swych celów i swej
historii społeczeństwem; stają się bezkształtną masą "pracowników"
niepowiązanych między sobą więzami organizacyjnymi, a zależnymi
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wyłącznie od ośrodków władzy, która manipuluje dowolnie ich
potrzebami, ich świadomością, ich odruchami, ich mową.
Na naszych oczach zmienia się pejzaż kraju i charakter jego
mieszkańców.
...
"Czemuż o tym pisać nie chcecie panowie ... "
Ależ owszem, chcemy. Jakże jednak można o tym pisać skoro cenzura
prasowa hamuje wszelki obieg wiadomości i myśli; bez dziennikarstwa i
publicystyki nie ma współczesnej powieści i noweli. Jakże można o tym
pisać, kiedy każdą próbę myśli krytycznej cenzura usuwa, a pisarze, którzy
starają się w jakikolwiek sposób przełamać tabu, czy w inny sposób dać
wyraz swoim niepokojom, zostają natychmiast usunięci poza nawias owej
"wolnej" i uprzywilejowanej literatury i nawet ich nazwisk ujawniać nie
wolno?
Są dwie polskie literatury dozwolone i niedozwolone. Ta druga jest
ważniejsza i - właściwie - nienapisana.
Utwory, które znalazły się w tece są i były przeznaczone do druku etc.
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.
.
.
Jak z tego widać, polskim literatom życie układa się różnie.
26.XI.
Dzień dzisiejszy zaczął się od zadymki. Droga zupełnie zasypana i z
rzadka tylko przyjeżdża wolniutko samochód. Las w bieli śnieżnej i w
szarej mgle; przyjemnie, cicho, ale w domku zimno (11 stopni) i jedzenie
się kończy, pora więc odjechać.
Co napisałem? Rozdział powieści o Camilli II. Co wymyśliłem? Że
pozostaje mi tylko pisać z tego jedynie powodu, że tylko to daje mi chwile
rzeczywistego szczęścia. Wymyśliłem także i to, że muszę zupełnie pozbyć
się autobiografizmu, który mnie dotąd paraliżował w pisaniu. W prozie
narracyjnej nie ma nic do wymyślania, i nie ma potrzeby wymyślania
czegokolwiek. Dzieje powieści to dzieje awangard - każdy z wielkich
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powieściopisarzy był Joyce'em swojego czasu. Rzeczywiste wynalazki w
tej dziedzinie wynikały zawsze stąd, że pisarz chciał powiedzieć wszystko
co wie o świecie i o swoim bohaterze, i chciał dowieść, że wie więcej
prawdziwiej od swoich poprzedników.
Powieść to osobliwy użytek z wszechwiedzy.
I ja mam moją wszechwiedzę (mój rodzaj wszechwiedzy). Jaki?
Pozostaje mi to właściwie wyłożyć, spełniając jeden i wciąż ten sam
warunek: zaciekawienia - do czego służą odwieczne sposoby narracji.
*
Mam wygłosić odczyt dla seminarium Klubu Tłumaczy. Powiem im:
będziecie mieli do czynienia z panią, której reputacja stała się ostatnio
podejrzana ... Pragnąłbym wziąć ją w obronę. Mam rzeczywiście na myśli
powieść.
1. Skąd się wzięło przekonanie o kryzysie powieści? (por. kryzys w XVIII
w.) Na czym polegał kryzys w owym czasie? Na tym, że księgarze nie
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chcieli przyjmować rękopisów powieści. Na czym polega teraz? Na tym
samym. Wtedy konkurencją powieści stały się "opowieści prawdziwe";
dzisiaj "history", "contemporary history". Czy w XVIII w. powstawały
nadal powieści? Tak: Manon Lasant (Loscant?), Przygody Guliwera,
Diabeł kulawy, etc. Czy dzisiaj powstają? Tak: Durrell, Sołżenicyn etc. powieści z piętnem prawdy. Idą? Tak. Co nie idzie? Co iść przestało? To
co wtedy w XVIII w.: powieści precieux. Każdy kryzys powieści jest
przecież "preciosite", za każdym razem rzeczywistość upomina się o swój
dług. Popularność nie-powieści jest prosta i krótkotrwała. Z owych opisów
podróży, "autentycznych pamiętników" pozostały tylko te, które były fikcją
lub mistyfikacją (listy S. Justa All.). Z dzisiejszego zakresu literatury faktu
pozostanie Sołżenicyn.
2. Nowość w powieści. Nowy rodzaj wszechwiedzy. czyli nowa
rzeczywistość.
Od początku dziejów powieści stanęła ona przed wyborem: czy jest
światem czystej wyobraźni, czy też światem prawdy? Powieść barokowa
była światem iluzji.
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Z nadmiaru iluzji powstała powieść-parodia. Powieść ironiczna. I to
ironia wprowadziła do powieści rzeczywistość: Sorel, Cervantes, Seasson
(?), Voltaire, Diderot.
Rzeczywistość obserwacyjną i myślową.
Jak się zrodziło poczucie rzeczywistości jako grozy, rzeczywistości
patetycznej? Drogą od Voltaire'a do Balzaca i Humberta.
A może rzeczywistość (realizm) jest z natury ironiczne?
Może to jest element satyry?
Może napuszona jest tylko powieść imaginacyjna?
Byłyby zatem dwa zwalczające się żywioły powieści: żywioł
precjozów i żywioł ironii, lub [...] , barok, preciozy parodia, realizm.
Powieść zrodziła się z kontynuacji prozą: opowieści poetyckich; z
"felietonu"; z pytania co dalej. Prawdziwa forma powieści: somme - ...
Odwieczne prawa powieści: prawa narracji - czy kto je spisał?
Gramatyka zaciekawienia - czy ją kto ułożył? Andre de la Breton: Le
romes de XVII si.
2857

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

28.XI.
Skutki takiej wymuszonej indyferencji:
człowiek, oczywiście, odruchowo sprzyja wszystkiemu, co zmniejsza
wysiłek; reaguje bezwładnie; sprzyja degradacji. Ten proces stanowi o
trwałości, która utrzymuje się z negatywnych cech charakteru ludzkiego,
kopiąc jednocześnie sobie grób - bo indyferencja umysłowo moralna
rozprzestrzenia się na całą egzystencję także w stosunku do pracy; cedując
prerogatywy polityczne, pozbawiają się praw, społeczeństwo rozprzęga się
zmieniając w bezkształtną masę, w arytmetyczną sumę istnień
upodobnionych do siebie, a zarazem odosobnionych.
A indyferentna literatura? Literatura pozbawiona możliwości
wypowiadania się w kwestiach najbardziej żywotnych ... wpływa na życie
społeczne; obserwowanie zmian, odczucia społecz. i kraju ... pozbawiona
uczestnictwa w kształtowaniu losu kraju ... czym się staje? Formą
działalności "kulturalnej", zwyrodniałą specyfiką taką jak temat ludowy
czy rzępolenie kapeli - rzeczy ciekawe może dla samych twórców i ich
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kibiców, ale bez żadnego rezonansu.
Albowiem najmniejsza próba wychylenia się poza zakreślone ramy
spotyka się z natychmiastową reakcją cenzury.
Cenzura istnieje 30 lat i powstała w 1946 na mocy dekretu KRN.
Punkty i ich interpretacja miały - jak wszystko w PRL - swoje fazy miękkie
i fazy twarde.
Obecnie jest tak czarna jak ta po kongresie wiedeńskim. Jej zasady.
Cenzura personalna.
Dawniej pisarz po prostu znikał.
Dziś to niemożliwe, zresztą wymyślono sposób lepszy: pisarz nie znika,
ale zostaje pozbawiony znaczenia. Drukuje się go troszkę i to co najmniej
dla niego i dla innych ważne. W ten sposób sprawia się wrażenie, że się
skończył. Co zresztą w wielu wypadkach nastąpi, bo jak można pracować
bez widoków publikacji i rozpowszechnienia? (Innym sposobem jest druk
przy jednoczesnym utrudnianiu rozpowszechniania).
Paradoks: im bardziej pozbawiony praw politycznych i wiadomości,
tym więcej o tym myśli, tyle że nieracjonalnie jak o jakiejś oderwanej sile,
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i demonizuje ją łatwo. Zepchnięta w społeczną podświadomość, stała się
zbiorową nerwicą! Jakże od niej ma uwolnić się literatura. Jeśli to uczyni,
nerwica polityczna spadnie na nią ze zdwojoną siłą.
Można postawić pytanie: czy to literatura musi być polityczna, a innej
nie ma? Przecież literatura jest sztuką - oto odpowiedź: w kraju, w którym
cała władza została skupiona w rękach aparatu politycznego, który
decyduje o potrzebach i ich zaspokojeniu, o losach ludzi, losach regionów
oto w kraju, w którym wszystkie cykle składające się na historię kraju (cykl
gospodarczy, kulturalny) zostały zdominowane przez cykl związany z
utrzymaniem i przejmowaniem władzy, który stał się ich przyczyną
sprawczą. Literatura, Aby była prawdą musi być tak polityczna, jak całe
życie w tym kraju.
*
Trudno przypuścić, aby układ rzeczy zmienił się w kierunku
pożądanym przez tę część społeczeństwa, która zachowała jeszcze jakąś
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wolę polityczną, tzn. w kierunku społecznego uczestnictwa w rządach
przez demokratyzm form. Morawski ...
Odstępując prawa do rządzenia nami i reprezentowania, nas, nie
możemy jednak odstąpić nikomu woli życia; o jej zachowaniu musimy
sami decydować, a wynika ona dla każdego z pracy na miarę zdolności i
aspiracji własnych, nie zaś na miarę zakreśloną mu arbitralnie. Te miary
musimy przekraczać, gdy tylko zagrażają one wartości naszego życia.
Każdy to musi robić w swoim zakresie, jeżeli chce zachować swą wartość
dla siebie, dla społeczeństwa. Leży to w interesie nas wszystkich, duszy
zbiorowej, całego narodu. Zachowanie literatury, która jest czułym
sejsmografem męczonych i udręczonych, musi tu być wskaźnikiem:
literatura nie może pogodzić się z owym ideologicznym czysto społecznym
ubezwłasnowolnieniem, nie może być sprowadzona do statusu elitarnej
rozrywki, mającej tylko świadczyć na zewnątrz, że wszystko tu jest w
porządku ... Musi partycypować w tworzeniu prawdy.
Utwory złożone w TECE były i są przeznaczone do druku w PRL
zgodne z obowiązującymi prawami. W naszym pojęciu, autorów, nie
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wykraczają przeciw żadnemu z punktów umieszczonych w dekrecie o
utworach Gł.U.K. Zbieramy, aby ...
29.XI.
Nadszedł zatem czterdziesty ósmy z kolei dzień klęski ... Wczoraj
skończyłem artykuł do Teki; jest dobry.
Teraz muszę napisać Dedala, Tygodnik Powszechny oraz zrobić odczyt
dla tłumaczy.
Ale o czym?
*
Dla tych tłumaczy: les chemiks de la critique:
1. Mamy właściwie do wyboru 3 szkoły krytyczne:
a) Strukturalistyczną, która wywodzi się z dawnej formalistycznej,
b) psychoanalityczną, która wywodzi się z dawnej psychologiczno2862
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biograficznej,
c) marksistowską, która wywodzi się z dawnej socjalistyczno-tendencyjnej.
A recenzje pisze się właściwie wciąż tak samo: w zależności od
książki.
Nie ma metody uniwersalnej - metodę krytykowi narzuca samo dzieło.
Każda szkoła krytyczna rodzi się z określonej literatury:
krytyczna psychologia narodziła się z psychologizmu,
krytyka strukturalistyczna z nowej powieści.
Georges Poulet: krytyk jest wspólnikiem.
Analizuję powieść tak jak ona tego wymaga.
Analizuję tę powieść, którą chcę analizować.
Krytyka jest nie tylko współuczestnictwem, lecz także
podporządkowaniem, wyjaśnieniem doskonałości. I tylko krytyka
afirmatywna jest naprawdę metodologiczna.
Negatywne recenzje pisze się zawsze tak samo.
*
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Moja metoda.
"Methode ist Erlebnis" (Gundolf).
"Wortwandel ist Kulturwandel und Seelenwandel".
*
Damaso Alonso:
"W dziele literackim zbiegają się dwie intuicje: autora i czytelnika.
Dzieło jest rejestrem, tajemniczym depozytem pierwszej i nieświadomym
budzicielem drugiej. Dzieło implikuje te dwie intuicje i jest bez nich
niepełne. Popełniając pewną przesadę naszej koncepcji, powiedzielibyśmy,
że dzieło poczyna się dopiero w chwili, gdy pobudza intuicję czytelnika, bo
dopiero wtedy zaczyna oddziaływać".
Pierwsze poznanie dzieła poetyckiego jest zatem poznaniem go przez
czytelnika i polega na intuicji scalającej; pod wpływem olśnienia lekturą
jakby odtwarza intuicję scalającą, która dała początek samemu dziełu, tj.
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intuicję jego autora. Poznanie intuicyjne, jakie osiąga czytelnik w dziele
literackim, jest poznaniem bezpośrednim i tym większym, im mniej obcych
elementów włączyło się między obie intuicje.
Nie jest to zupełnie prawdziwe.
Dzieło literackie nie jest przecież dziełem czystej inteligencji, lecz
sposobem odniesienia do pewnych znaków porozumiewawczych; z których
pierwszy jest język, a następne tworzą mniej lub więcej warstw, przez które
czytelnika musi przeprowadzić albo jego własna wiedza, albo wiedza
krytyka.
Nie ma czytelnika np francuski obarczonego tak genialną intuicją, aby
zrozumiał "Wesele" Wyspiańskiego nie znając ani języka polskiego, ani
realiów krytycznych i obyczajowych, oraz nie rozumiejąc aluzji literackich
zawartych w tym utworze.
Pierwszym stadium krytyki jest tłumaczenie.
Drugim wyjaśnienie klucza.
Ten klucz może być nader różny.
Są dzieła, dla których np. klucz autobiograficzny ma znaczenie
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kluczowe, np. dla Dziadów, są inne, dla których nie ma znaczenia żadnego,
lub tylko drugorzędne.
Są inne dzieła, których poznanie nie może obyć się bez odczytania ich
tendencji (np. Faraon); są inne uwarunkowane presją wewnętrzną - np.
Cichy Don.
Jak widzimy wyjaśnienie dzieła idzie jakby tropem przez nie
wskazanym; metoda krytyki dostosowuje się do metody tworzenia.
30.XI.
Wszystkiego najlepszego.
Godzina u S.S.W. (Sióstr Wizytek - przyp. KK.). Napis "Legia" na
pięknej ławce z lewej strony.
"Żeby pan Bóg był zdrowy".
Wspomnienie o szklarzu Masnym.
Rodzina: nie śmiej się z nich.
Kochali się.
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3.XII.
Dla Tygodnika:
Wszyscy znają Kościół sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu.
Nie, nie wszyscy, bo nie wszyscy jeszcze mieszkają w Warszawie.
Stoi w głębi placyku zacienionego kasztanami i wybrukowanego
kocimi łebkami. Żółtawą fasadę zdobią cienkie kolumny i poczerniałe
figury kamienne. Drzwi ma tylko jedne, czarne, ciężkie, za którymi jest tak
cicho, jakby hałasy uliczne zostały po prostu wyłączone za pociśnięciem
jakiegoś klawisza; tak cicho, że w południe słychać nawet zza krat i
grubych murów klauzurowych cieniutkie głosy zakonnic odmawiających
modlitwy. Mówią pomalutku, robiąc pomiędzy wersetami długie, długie
pauzy.
Cicho, czyściutko i nic tam nie razi smaku. Nie ma ekranów,
rzutników, liter i emblematów wycinanych z papieru, transparentów,
chorągwi, ani "jarzeniówek", którymi tak okropnie zeszpecono większość
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kościołów w Polsce. W pojezuickim, kościele w Legnicy, widziałem w
barokowym ołtarzu, pośród kręconych kolumn, potężnych figur i
stiukowych ornamentów, model bazyliki św. Piotra w Rzymie wycięty z
tektury, pomalowany plakatówką i podświetlony jarzeniową żarówką.
U wizytek wszystko jest stare, dawne, śliczne. Na szczycie białego
ołtarza siedzi bardzo przystojny Bóg Ojciec w lokach, jak Ludwik XIV,
łokciem wsparty na podstawie kuli ziemskiej - dokoła uwijają się aniołowie
unoszący fałdy draperii, podciągający i wiążący. Pan Bóg wyraźnie wstał z
łoża, zostaliśmy zatem dopuszczeni jej sznury do ceremonii. Grande
Levee".
Jakże naiwna była ówczesna wyobraźnia religijna! Monarchiczna,
towarzyska i prowincjonalna. Naprawdę wyobrażano sobie, że ziemia jest
aż tak duża w stosunku do swego Stwórcy, że Ten może wesprzeć się na
niej jak na poduszce? A słońce, księżyce, inne planety?
Na pierwszym filarze po mojej stronie jest ambona w kształcie łodzi,
też biała, ozdobiona złotem. Złote są fale, które skaczą do rufy, złocona jest
gipsowa sieć przerzucona przez burtę, i ogromny żagiel rozpięty w górze.
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A jeszcze z boku na ścianie, przylepiono mały obłoczek z gipsu i spod
niego strzela sześć drewnianych pozłacanych piorunków.
Z bielą i złotem kontrastują czerń i srebro. Czernią, srebrem
inkrustowane jest tabernakulum w głównym ołtarzu i predella. Z czernią,
srebrem, bielą i złotem (na tle czerni i srebra, bieli i złota łagodnie grają
kolory obrazów. A do tego jeszcze dochodzi ciepłe drewno, fornirowane
bogato drzwi ciemnych krużganków i jasnych, na złocony kolor
politurowanych ław.
Dobrze tam posiedzieć, pogapić się i podumać. Spływa z głowy całe
głupstwo dnia, uciszają się hałasy, zwalnia się tempo. Siedzisz i naraz
czujesz, że kochasz świat, którego dopiero co tak nienawidziłeś.
Siedziałem tak w jednej z politurowanych ław kiedyś właściwie
kochając świat - sam byłem w kościele, siostrzyczki za kratami milczały,
gdy nagle o parę rzędów przed sobą zobaczyłem jakiś napis w pulpicie
wyryty mocno, ciemniejący na lśniącym tle. Było mi tak dobrze, że
pomyślałem sobie rzewnie: - Jakie to piękne ... Ktoś tu przede mną siedział
równie szczęśliwy jak ja i wyrył czyjeś imię. Jakież to imię? Wytężyłem
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wzrok ... Zerkałem niecierpliwie, bo zakończone na a. Mój Boże, myślałem
dalej zakochany chłopiec, utrwalił na kościelnej ławie imię swej kochanki
... Jakież to imię? Na "L". Ligia? Lidia? Leonia? Wstałem, przechyliłem się
i siadłem, zaraz, "bo mnie mało co krew nie zalała" "Legia"!
Siedział tu, w tym czystym, cichym, biało-złoto-czarno-srebrnym
kościele i rył nazwę jedenastki piłkarskiej! Sam był jak ja, czy zrobił to
podczas mszy, w tłumie? Rył starannie, głęboko, nożem. Zrobił to z
miłości, czy z nienawiści. Dlatego rył, że tak tę jedenastkę kocha, czy
dlatego, że tak głęboko nienawidzi nas wszystkich, którzy tu przychodzą
pomyśleć o naszych zmarłych i kochanych żywych, o naszym życiu i o
naszej śmierci, o naszych rzeczach ostatecznych? A jeśli ta Legia jest jego
jedyną miłością i jego jedyną czy ostateczną, kto temu jest winien - on, czy
my wszyscy, którzyśmy naszych miłości i naszej powagi nie umieli
wznieść dość wysoko, aby pojął jak jego miłość jest marna i aby nie śmiał
jej w taki sposób wyznawać, nawet jeśli jest tylko debilem.
Jedno z okien mojego mieszkania wychodzi w studnię i spotyka się z
oknem drugim, do którego zaglądam czasem, tak jak tamci zaglądają
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pewnie do mojego. Jest to jakieś dziwne, zagracone i pełne ludzi
mieszkanie, którego ściany zdobią aż dwa - dwa! - plakaty przedstawiające
reprezentacyjną jedenastkę, która na mistrzostwach świata w Monachium
zajęła III miejsce. Wiszą, po dwóch stronach obrazu ze świętym Józefem.
Plakaty takie do dziś w 2% roku po owych mistrzostwach, zobaczyć można
w sklepach papierniczych i innych miejscach publicznych >Nadal ukazują
się wydawnictwa ilustrowane przedstawiające drogą owej jedenastki do
światowego sukcesu: gra o złotą piłkę, czyli złota jedenastka etc. Co do
Legii, nie wiecie zapewne, że wydaje swój stary periodyk pt. "Nowa
Legia". Pamiętacie zresztą, że piłkarzom powracającym z Monachium
zgotowano trymfalny przejazd przez miasto. Nie, ten człowiek ryjący
nazwę swojej Legii czy to w kościele wizytek, czy w głuszy leśnej, czy na
szczycie Tatr, nie musi ukrywać się ze swoją miłością, która ma sankcję
publiczną. Byłem niedawno na wielkim odpuście i stwierdziłem ze
zdumieniem, że ze straganów zniknęły nagle tradycyjne dewocjonalia, a w
ich miejsce pojawiły się obrazki ze św. Dejną, na innym święty też na "d"
ale małe.
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Co się dzieje? Co powie o tym skośnooki lub czarnooki archeolog,
który cywilizację naszą odkopie z popiołów, albo brat nasz z odległej
planety, który zwiedzać będzie nasze ruiny? Co go bardziej rozśmieszy,
bardziej zadziwi: Stwórca wszechrzeczy z kulą ziemską wielkości sporej
poduszki, czy ten napis "Legia" na kościelnej ławie. Bo co do nas, gdy
chodzimy np. po rzymskim forum, dziwiąc się wszystkiemu jednakowo:
śladom kultu i śladom zabawy - np. tym tajemniczym kwadratom wyrytym
na stopniu jednej z bazylik, które służyły zapewne do gry w kości.
My cywilizacja, jesteśmy nie tylko śmietnikiem, jak napisał kiedyś Paul
Valery, lecz także samotni; jedni o drugich tyle wiedzą,ile ja samotnie
siedzący w ławce o moich rzeczach ostatecznych i tamten samotnie ryjący
imię swojej.
23/24.XII.76.
Rozmowa z Wiktorem wobec Kazika, Artura i Jacka. Zerwanie z
Wiktorem. Wyzwanie rzucam Komandosom. Próba uniezależnienia się
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kosztem Wiktora i podpisu pod listem do sejmu. Podpis. Obrzydzenie do
siebie. Wytrąciłem ślepemu laskę i wyłoiłem mu skórę.
Sprostać nowej sytuacji. To znaczy wznieść się ponad to wszystko i
dowieść swej racji.
*
Do Kamilli: wnętrze proboszcza. To czego nie lubił - niedobra,
zamienić na wielką dychotomię jego domu rodzinnego i reszty świata.
Świat jego rodziców rozciągnięty na wieczność, nie niebo, Chrystus Ojciec, NM Panna - matka, święci rodzeństwo. Familijny świat. Familia
jako metafora wszechświata. Wszystko co familii przeciwne. Biedna
siostra - i jej to zło - metafora wszelkiego zła.
Teoś - idealny porządek - piękno, rytm, absolut obecny w każdym
szczególe. Wspaniałe absurdy liturgii.
Niepokój: Dzidka, płeć.
Niepokój księdza: Teoś.
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Zainteresowanie nim ...
27.XII.
Przedwczoraj wizyta Kazików i próba klajstrowania oraz indoktrynacji.
Sprawa pisma wydaje się dla nich zupełnie drugorzędna. Kazik przyznał,
że od początku miał wątpliwości, a Marysia wobec nas błagała go
ostentacyjnie i patetycznie, żeby się wycofał. Istotna jest dla nich w tej
chwili akcja Kuronia; nie ta tylko, lecz wszystkie. Nie warto przytaczać
wszystkich głosów, które mówili. Nie warto sobie nimi zaprzątać głowy.
Najważniejsze dla mnie jest co innego: zbudować sobie własną siłę,
któraby mnie od nich i od K... uniezależniła. Raz na zawsze. Moja
podwójna gra. Muszę z tego wyjść zwycięsko. Muszę ich wszystkich
zdominować: nikt nie wie, że do ich rzędu zaliczam także K... jest osobą
tego samego rzędu.
3.1.1977.
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Czytanie Koźniewskiego: Historia co tydzień. Książka o tygodnikach
literackich dwudziestolecia. Nic z tej lektury jak dotąd nie wynika.
Przypomnienia różnych ludzi w lekturach. Za mało się nimi przejmują.
Z wiadomości: B. Toruńczykówna była zatrzymana przez
bezpieczeństwo, ale, jak się zdaje, bez związku z pismem. U Kuronia była
rewizja, a Chojeckiego znowu pobili. Informację "Mrozowskiej" o próbie
samobójstwa Haliny M. trzeba chyba przyjmować ostrożnie. Wskazuje na
to stan Haliny. Możliwe też, że Halina sama wypuszczała o tym przesadne
wiadomości.
*
Zastanów się chwilkę czego ci potrzeba. Bez wątpienia: dopływu
świeżej myśli. Jesteś ostatecznie wyjałowiony. Zacznij tedy dzień od
czytania rzeczy istotnych.
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*
Co ja właściwie teraz piszę:
1. Mam zaszłą opowieść o "Kamilli", tzn. o tym jak cyrk rozbił jedność
religijną małej społeczności. Nie mogę się z tym (ani z żadnym
opowiadaniem) wykokosić, ponieważ wciąż nie wiem, kto to ma
opowiedzieć. Zdaje się, że muszę to być ja; mam owo ja wyrobione dość
mocno w twórczości krytycznej i felietonowej, przeto wszelka próba
oderwania się od niego, i udawania jakiegoś ja innego - czy to
naiwniejszego, czy to jeszcze mądrzejszego - kończy się niepowodzeniem.
Może to być ja skłamane co do realiów, podkoloryzowane, ja nieco
poplątane, co do chronologii, nieco starsze lub nieco młodsze ode mnie, ja
z rozszerzonym niejako życiorysem, ale niechże moim ja pomimo
wszystko pozostanie. I tak też należy opowiedzieć Kamillę.
2. Zacząłem opowiadanie o przeprowadzce. Tego nie mogę opowiedzieć
jako ja, ani nie mogę utożsamiać się z nim. Nie ukrywać, że jest to kreacja.
Zacząć od znalezienia się rodziców w nowym mieszkaniu. Wesele i to co
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przed weselem się działo w retrospekcji. Wszystko o retrospekcji - z tą
oślepioną kobietą w sąsiedztwie. Jego wspomnienia z całego nieudałego
życia: okupacja - chaos heroiczny i próba zagrzebania w sobie późniejszej
zdrady. Zdradził, żeby ocalić siebie. Kiedy został uwolniony, okazało się,
że nie było czego ocalać. Podobnie teraz: Zofia (czy jak jej tam), stwarza
mu warunki odkrycia siebie. Nie ma nic do odkrycia. Fascynuje go ta ślepa
kobieta.
3. Zaczęta powieść o degradacji psychicznej osoby wciągniętej w aparat
władzy. To najsłabsze i nie upierałbym się przy tym. Pomysł: opowiedzieć
o kim innym, inaczej. Nie o kobiecie, ale o mężczyźnie, o aktywiście
posiwiałym w trzydziestym roku życia, który przyjeżdża do rodzinnego
miasta na wiadomość o śmierci matki w zakładzie.
Zresztą może to być kobieta. Ten wyjazd, pogrzeb matki, wspomnienia
o jej chorobie, potem zdrady ojca, i jej własnych zdrad, wreszcie opowieść
o jej małżeństwie. Jak ona próbuje się zmusić do miłości i wierności. Jak
pogodzona wraca do domu. Widzi, że ją śledzą. Wróciwszy do okropnego,
pustego domu, zastaje tam Bezp. - jej mąż został aresztowany. Przesłanki
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jego aresztowania. Zostaje aresztowany za "nadużycie władzy". Jej
rozmowa z kimś dowodzącym tą operacją, który jej tłumaczy na czym ona
polega. "Rewolucja musi się oczyścić ... ". Przepowiada co to się będzie
dziać w najbliższym czasie.
4. Ale przede wszystkim muszę skończyć "Podróż na najdalszy zachód",
albo jakoś inaczej to nazwać.
10/I.77.
Ciekawe, że kiedy się zaleję i zamyślę, mówię do mojego brata, i jemu
opowiadam moje życie, próbując olśnić go i upokorzyć. I widzę przed sobą
jego ugrzecznioną twarz z udanym wyrazem zaciekawienia: Ach, tak? powiada. A ja bardzo jestem z siebie wtedy zadowolony.
Oczywiście, na codzień te moje uczucia miłosne - nienawistne
przenoszę na Artura.
19.1.
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Do T.P. O Płatonowie w Teatrze Narodowym.
Bardzo brzydkie przedstawienie Płatonowa Czechowa w Teatrze
Narodowym. Zdzisław Wardejn gra amanta z Targówka. Kucówna kurwę.
Rowicka wariatkę. Ewa Ziętek debilkę. Itd. A najgorsze, że tak ma być. I
że tym razem rzecz została teoretycznie uzasadniona. Przez samego dyr.
Hanuszkiewicza, który wyłożył swoją wersję historii teatru, i przez R.
Przybylskiego, który z kolei wyłożył swoją wersję teatralnej estetyki
Hanuszkiewicza.
*
Pomysł Andrzeja Wajdy: do prowincjonalnego miasta, gdzie jest
orkiestra symfoniczna - taka na jaką stać to miasto - przyjeżdża sławny na
cały świat dyrygent i zagrypiałych muzykusów przemienia na jeden
wieczór w prawdziwych artystów. Ale tylko na jeden wieczór.
Główny motyw filmowy: fizyczna męka grania.
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Najważniejsze są do napisania wątki poboczne.
Sam reżyser - milczący upiór owinięty szalem, z upiorną żoną. Raz coś
się dzieje - przed hotelem stoi karetka pogotowia, a on sam pociąga przez
rurkę lekarstwo z butelki, którą ma w kieszeni na piersi.
Ale coś się musi rozgrywać na marginesie tego kontraktu. Coś czemu
ten koncert przeszkadza, czy coś, co udaremnia ...
3.III.1977.
Spotkanie z Józefem Rybickim w kawiarni Ekonomista. Niezdarny w
ruchach, chociaż ruchliwy, żwawy; pewne niechlujstwo w ubiorze.
Spłowiała wstążeczka Virtuti Militari. Przypomiał rozkaz Marszałka
Piłsudskiego, że kawalerowie tego Krzyża zawsze powinni mieć na sobie
zewnętrzne jego odznaki, by pamiętali, że mają odpowiednio do niego
postępować. Twarz dziecka, nawet uniżoność. Kresowy akcent. Delikatny.
Skrupulatny. Jeden z najbardziej zakrwawionych ludzi A.K. Przyniósł
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"Wieczór Listopadowy", pokazywał jakieś swoje zakreślenia i mamlał coś
o narodzie i ojczyźnie. Wzrusza się łatwo. Deklaracja. Powiedziałem, że
jest zdezaktualizowana w zasadniczym punkcie. - "A, to nic, mądrzy
Syjonu powiedzieli, że to nie szkodzi". Przyznał, że między nim a KOR-em
jest spór o zakres działalności: Kuroń rozszerzył ją poza akcję pomocy, do
której chciał ją ograniczyć Rybicki.
Potem Z.N. Podkreśla swoje znaczenie i zaangażowanie. Dobrze, będę
mu podbijał bębenka.
*
Conrad (w artykule o H. James'ie):
Twórczość powieściopisarza to "akcja ratownicza" - wydobywanie z
ciemności i utrwalania kształtów.
*
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Rybicki powiedział mi, że 8 razy przeczytał "Wieczór listopadowy";
tzn., że nic innego nie powinienem pisać. Skoro to jest tak potrzebne. To
znaczy skoro ktoś tego potrzebuje.
*
Poważne są tylko: filozofia, polityka i poezja. Tzw. literatura piękna,
czy beletrystyka, którą się zajmujemy, to strefa pośrednia.
To niepoważny wiek XIX, to niepoważne mieszczaństwo, to
niepoważna demokracja parlamentarna ze sfery pośredniej, tj. z romansu, z
tej gazetowej wersji i polityki, i filozofii, i poezji; czerpały swoją powagę.
Porównaj to z literaturą XVI, XVII, XVIII wieku! Porównaj ze
średniowieczem! Porównaj z antykiem!
4.III.
Kazia w dzień swoich imienin odleciała do Krakowa, do chorej matki.
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Deszcz pada. Rano zadzwonił Rybicki: - Przeczytałem Pańską książkę ... to
pan miał rację, nie ja. - Oczywiście, ponieważ dziś Rada Państwa
ratyfikował Pakty Praw Człowieka, tak jak mu zapowiedziałem, zwracając
uwagę, że za późno, aby tego żądać w programowej deklaracji Komitetu,
jaki on zamierza założyć.
Teraz rozmawiałem przez telefon ze Stryjkowskim, który mi
powiedział, że jestem upragniony w towarzystwach, bo magnetyzuję ludzi
prawie tak jak Adaś Michnik, i że marnuję moje zdolności na rzeczy
nietwórcze. - Stała ci się wielka krzywda -. Chodziło mu o scenariusze, dla
pieniędzy, - a może też o cały mój domowy rozgardiasz.
Rzeczywiście, nie miałam dziś chwili wytchnienia od zajęć kucharki,
niańki, i po prostu matki. Za dużo tego wszystkiego.
5.3.77.
Turbacz.
Czy system nadaje się do reformy.
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Str. 6. "Możliwe jest stopniowe rozszerzenie w Polsce zakresu
demokracji i wolności, oraz stopniowe rozszerzenie suwerenności - do
granic wyznaczonych przez rosyjską rację stanu".
Z dotychczasowego wywodu wynika, że również do granic
wyznaczonych przez konserwatyzm aparatu partyjnego zainteresowanego
w utrzymaniu swoich przywilejów, oraz do granic wyznaczonych przez
indyferentyzm polityczny całego społeczeństwa, pragnącego nade
wszystko zachowania wewnętrznego i zewnętrznego pokoju. Między tymi
trzema determinantami rozciąga się niewielkie pole manewru; w istocie
takie, jakim dysponowały dotąd wszelkie próby reformatorskie - podjęte
czy to przez obóz "październikowy" (np, system rad robotniczych), czy to
Gierka (próba wprowadzania rotacji kadr postępowych w 1970, czy też
tajemnicze bariery, "system konsultacyjny" głoszony po rozruchach
czerwcowych).
Czy Rosja jest skłonna do "znacznych ustępstw" (str. 7)? Może. Czy z
obawy przed niepokojami w Polsce? Niepokoje takie, są także na rękę;
Pozwalają Rosjanom włączyć się bezpośrednio w sprawy wewnętrzne
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Polski, czy jakiegokolwiek innego kraju katolickiego. Nie musi to oznaczać
zbrojnej interwencji, lecz prowokację, penetracją grup opozycyjnych
szachowanie aparatu władzy, a w efekcie silniejsze jeszcze uzależnienie go
od swego poparcia. Kierownictwo moskiewskie, lub jakieś frakcje
"sprzyja" (dziś np. grupa Andropowa) chętnie przedstawiają się jako
bardziej liberalni od lokalnych rządów; czyż nie daje do zrozumienia, że
nie ma nic wspólnego z terrorem w Czechosłowacji?
*
Nie zgadzam się ze zdaniem, iż o stopniu demokracji decyduje nie
ustrój, lecz praktyka polityczna; wydaje mi się, że decydują o tym
gwarancje. Rzeczywiście, konstytucja ZSRR z 1936 roku była najbardziej
demokratyczną, jaka kiedykolwiek powstała, a umożliwiła największy
terror w dziejach. Pozbawiona była w sobie wszelkich gwarancji
wiążących władzę do przestrzegania praw; jej artykuły nie miały przez to
żadnej mocy prawnej, były po prostu sloganami. To samo dotyczy
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demokracji polskiej i dlatego sądzę, że walka o nienaruszalność jej
artykułów była przejawem głupoty politycznej; zasady, które znalazły
wyraz w poprawkach zostały uprzednio wprowadzone do Kodeksu
Karnego, i są tam nadal, i obowiązują, natomiast sama Konstytucja jest
świstkiem papieru.
W obecnym stanie rzeczy społeczeństwo polskie jest pozbawione
wszelkich gwarancji; gwarancję ma tylko aparat władzy - w postaci
radzieckiej siły zbrojnej gotowej do czynnego poparcia go w razie
zachwiania jego równowagi.
*
Praca Turbacza, jest doskonała w części krytycznej; słabością jej jest
nadmiar postulatów - nadmiar, z którego wykroić można dziesięć
programów dla dziesięciu partii i organizacji politycznych. Postulatom tym
brakuje natomiast atrakcyjnego, oczywiście sformułowanego celu.
Takim celem nie może być reforma systemu, ponieważ z góry znany
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jest ich zakres; nie może być "uznośnienie" życia ani poprawa
ekonomiczna ponieważ pokrywa się z celami oficjalnej propagandy.
Zgadzam się z tym, że Polacy mogą i powinni działać więcej na rzecz
zmiany lub ograniczenia istniejących praw i stosunków jednakże do działań
takich i do wyrwania się z marazmu skłonić ich mogą tylko maksymalne
cele, oraz świadomość, że każdy rok takiej egzystencji na jaką ich skazano
32 lata temu, pozbawia ich szans podniesienia się kiedykolwiek i coraz
bardziej pozbawia osobowości.
Nie wierzę w komunizm z ludzką twarzą w warunkach rosyjskiej
dominacji, opieram moją opinię na dotychczasowym doświadczeniu oraz
na analizie systemu.
Trwałe szanse miałaby reforma systemu wówczas, gdyby nastąpiła
także w ZSRR, ale za tą możliwość pięknie z góry dziękuję. Polska w
takim razie stałaby się członkiem rosyjskiego "Commonwealthu", w
ciepłych promieniach moskiewskiego liberalizmu roztopiłyby się resztki
naszego oporu i po 50 latach nie byłoby już żadnej różnicy między nami, a
Białorusami. Na myśl o tym jestem gotów modlić się o wieczne życie
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Susłowa.
7.III.
Nowa myśl w związku z powieścią. Ma to być historia duszy pod
ciśnieniem wysokich pragnień i nikczemnej rzeczywistości. Pragnienia
świętości, bohaterstwa i prawdy zniszczone i rozproszone, przemienione w
obłęd, kabotyństwo i idiotyzm.
Czytania:
C.G.Jung: Psychologia i religia.
W. James: Doświadczenia religijne.
Freud: Człowiek, religia, kultura.
Fromm: Szkice z psychologii religii.
Stryjewski: Zakony, W-wa 1961.
Nietzsche: "Antychryst".
8.III.
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Obudziłem się dzisiaj wcześnie z dość jasną świadomością klęski,
jakiej uległem. Rozproszenie, rozdrobnienie - czasu, sił, substancji
duchowej. Jestem zupełnie niezdolny do kontynuacji własnych zamierzeń;
każde z nich wydaje mi się ciekawe tylko na początku, a nudzi, gdy do
niego wracam. Wniosek z tego taki, że powinienem się trzymać krótkich
form wszystkiego co piszę: opowiadań, esejów, krytyk.
Ponadto powracam uporczywie do moich nerwicowych tematów - do
tematów dojrzewania (historia, religia, krąg tematów związanych z matką).
Wydaje się to błędem. Są to tematy tak obciążone dla mnie nerwicowym
ładunkiem, iż nie nadają się do obiektywizacji. Leżą zresztą poza zakresem
moich zainteresowań i emocji dojrzałych, które są związane z życiem
politycznym. Moja "twórczość" to szukanie nor: przed problemami, wobec
których codzień staję, uciekam w dzieciństwo, przed dzieciństwem, które
jest dla mnie wciąż koszmarem, uciekam w głupstwo codzienności.
*
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Nie mogę sobie poradzić z tym pisaniem. Nie bawi mnie, nie podoba
mi się!
*
Trafić w dziesiątkę. Nikt trafić nie może. Gdzie jest dzisiaj ta
"dziesiątka"?
*
Być może, największą zagadką dzisiaj byłby komunista, który
wszystkie etapy przetrzymał w aparacie władzy, nie wypadł z niego i nie
stał się opozycjonistą.
*
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Nonsens. Byłaby to zwykła historia oportunisty, znajdź mi temat, w
którym działoby się coś na kształt dramatu intelektualno-moralnego,
zdarzenie, w którym ważyłby się duchowy los człowieka.
*
Napisać historię intelektualisty, który przeżywa całą PRL. Nie "baba"
jak zamierzałem, ale ktoś jak ja.
Tego nie można napisać bezpośrednio. Po pierwsze cenzura nie puści,
po drugie będzie to nieznośne. To musi być napisane pod figurę romansu,
powieści miłosnej.
Tego nie było!
Nie było dawno powieści miłosnej.
Rodzaj "Adolfo" - błahostki napisanej jedynie w myśli, aby przekonać
kilku przyjaciół bawiących ze mną na wsi o możliwości zainteresowania
opowieścią, w której jest tylko dwoje aktorów, sytuacja pozostaje ciągle
jednakową.
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Posłuchaj:
"Mamy złudzenie, iż więzy zadzierzgnięte bez zastanowienia dadzą się
zerwać bez trudu. Ale, kiedy widzimy mękę wynikłą ze skruszenia tych
więzów; bolesne zdumienie oszukanej duszy i nieufności, jaka następuje po
tak zupełnej ufności, nieufność, która zmuszona zwrócić się przeciw istocie
będącej poza resztą świata rozciąga się na cały świat; kiedy widzimy wiarę
podciętą w swej zasadzie i nie wiedzącą już gdzie w co wierzyć: czujemy
wówczas, że jest coś świętego w sercu, które cierpi przez to, że kocha".
... "jeżeli zwyciężamy to, co nazywa się słabością, odbywa się to
kosztem zniweczenia w nas samych wszystkiego uczciwego, poświęcenia
wszystkiego, co szlachetne".
*
A więc oprócz nowego tematu także nowa metoda - która mi się zresztą
dawno już rysowała: praca nad własną książką z cudzą pod ręką - pisanie
równoczesne z czytaniem.
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9.III.
To mnie zaciekawia: pisanie i czytanie, pisanie replik! Może to jest to
właśnie, czego mi brakowało w pisaniu.
*
Sama sprawa: jest historia miłości kłamliwej, fenomenologia miłości i
kłamstwa, mit prawdy. Przypomnij sobie coś sam zawsze mówił o Hłasce,
że dla niego miłość jest surogatem prawdy.
*
Ale za to nie mam tematu do felietonu.
I w dalszym ciągu felietony nie wynikają z mojego życia umysłowego,
lecz owo życie naciągam do felietonów; chciałem napisać o psie, który
2893

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

cwałował Nowym Światem.
Znowu opowiem o psie. Raz już opowiedziałem parę lat temu o psie,
który wszedł na estradę i dziatwę zgromadzoną na imprezie kulturalnej
uratował od nudy. Niedawno widziałem zdarzenie, które mi uprzytomniło,
że psy mają jeszcze inne możliwości.
Pogoda była okropna.
Ruch wielki. A Nowym Światem biegł pies. Nie chodnikiem, nie
bokiem, ani też nie, jak się w takich razach mówi "samym środkiem", ale
prawą stroną, jak autobus.
A był malutki, mniejszy niż koła najmniejszego z samochodów, które
zwartym tłumem poruszały się za nim, jak kolumna za wodzem. Od
Świętokrzyskiej po al. Jerozlimskie, na parę kilometrów utworzył się
potężny korek. Kierowcy Berlietów, Fiatów, Warszaw, Japońców, RollsRoyce'ów, Mercedesów, Peugeotów i wszelkich pojazdów, które w
południowej godzinie suną Nowym Światem nie wiedzieli co właściwie
wstrzymuje ich w szalonym wyścigu. Czy wypadek jaki zdarzył się na
skrzyżowaniu? Czy w stronę Krakowskiego Przedmieścia jedzie jakiś
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orszak oficjalny złożony ze zdobnych jak kapele półpogrzebowe Czajek?
Może z kościoła św. Krzyża wynoszą trumnę jakiejś znakomitej osoby i
ciekawski tłum, jak zwykle w takich wypadkach blokuje przejazd? Może
na Krakowskim Przedmieściu znowu kręcą film, jak niedawno - w samo
południe - pogrzeb prezydenta Narutowicza? - kiedy to strzelcy kaniowscy
obstawili Krakowskie Przedmieście, a szwoleżerowie (dość szmatławi)
kłusowali ulicami ... O tym, że powodem całego zamieszania był pies,
wiedziało tylko, no może trzech kierowców posuwających się za nim
powolutku. Gdyby się któremu z nich rzucił pod koła na szosie, żaden nogi
nawet nie skierowałby do hamulca, i słusznie, bo trudno z powodu psa
ryzykować życie własne i pasażerów. Pies z przetrąconym kręgosłupem lub
rozwaloną czaszką stoczył by się do rowu albo by został na szosie i
następne samochody zrobiłyby z niego placek, następny masło, następny
plamę ...
A ten był bezkarny. Pędził z wywieszonym ozorem, z chytrym
uśmieszkiem, na grzbiecie jest biały, a od łap, po brzuch czarny jak bruk,
po którym przebierał łapkami. Przechodnie na chodniku zamarli. - Sk...syn
2895

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

- powiedział ten i ów tonem najwyższego uznania, oraz troski.
- Zginie jak Boga kocham.
- Rop... go.
- O k... - leciały w jego stronę najpieprzliwsze słowa jakie lud polski
wymyśli.
Na skrzyżowaniu za Świętokrzyską akurat było zielone światło.
Przebiegł nawet nie zwracając głowy, a milicjant, jak to milicjant, patrzył
tylko komu wlepić mandat, więc co go pies obchodzi.
Najgorsze nastąpiło w wąskim gardle Nowego Światu, przy Pałacu
Staszica, tam gdzie Nowy Świat wpada w Krakowskie Przedmieście. Tam
mianowicie pies postanowił zejść na chodnik i to przeciwległy; czyli
musiał w tym celu zabiec drogę nadjeżdżającemu z Krakowskiego
Przedmieścia Berlietowi, jadącemu Rolls-Roysom, Syrenkom, koniom etc.
Rzucił się pod ich koła raz - nie dał rady - wrócił na prawy pas - tam już
powstało zamieszanie, już piszczało, już ktoś kogoś ochrzaniał za takie
hamowanie. I w zamieszaniu pies spróbował po raz drugi. Udało mu się!
Wszystko stanęło! Kundel był już na chodniku, cwałował w stronę kościoła
2896

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

św. Krzyża, i ani ogonem nie kiwnął tym co mu życie ratowali z
narażeniem swych tylnych i przednich reflektorów, swych błotników,
zderzaków itp. nie osiągalnych w handlu części zamiennych.
Rozejrzałem się z ulgą.
I co powiecie? Wszyscy wokół śmiali się wesoło: przechodnie,
kierowcy jadący od Krakowskiego przedmieścia, i ku Krakowskiemu
Przedmieściu ... Wszyscy byli szczęśliwi, że mu się udało s. synowi.
Widzicie więc, drodzy najmilsi, ile radości sprawia nam ktoś, kto wie
czego chce. Tego się trzymajcie, a nic wam nikt nie zrobi, amen.
10.III.
W sprawie memoriału Z.X.:
1. Ojczyzna - naród - państwo.
Ojczyzna - to nie tylko ziemia, jej bogactwa naturalne i dzieła rąk
ludzkich, ale także historia. Propaganda ogranicza historię Polski do walk
klasowych i walki z hitleryzmem. Historia Polski to walka o niepodległość,
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to demokracja szlachecka, to dążenia reformatorów, to idea skupiska
państwowego i kulturalnego.
etc. etc.
Napisałem to później na maszynie i dałem Z.N. Rozmowa z nim nie
jest zbytnio ciekawa, ale rzeczowa. Interesuje mnie pozatem rola w której
występuje.
12.III.
Dzisiaj miałem sen o tym, żem zabłądził w Krakowie. Nie umiałem
znaleźć właściwego autobusu, aby dotrzeć na Warszawską, a ulica była
skąpo oświetlona i doskonale mi znana. W autobusie nie potrafiłem
powiedzieć dokąd naprawdę chcę jechać. Powiedziałem: - pobliże dworca i
Barbakanu, i wywołałem śmiech.
Stojąc na przystanku (gdzieś jakgdyby na rogu Prądnickiej i
Kamiennej) zobaczyłem przejeżdżający samochód z więźniami siedzącymi
na ławach. Wszyscy trzymali na kolanach jednakowe tranzystory. W
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pokrowcach. Ktoś powiedział, że kupują sobie za dolary w konsumie
więziennym.
Pomysł, żeby w pierdlu był Pewex wydaje mi się godzien
opatentownia.
*
Podpisałem umowę na nowelę pt. "Dysydent".
Co zrobić:
1. Próby rozpoczęły się w poniedziałek. Wprowadzenie dyrygenta, mała
uroczystość, dyrektor przedstawia orkiestrę, dyrygent w ogóle nie słucha.
Jest zajęty sobą i partyturą. Zupełnie nieobecny. Zaczyna coś mamrotać, i
oni nagle rozumieją, że to, co on im mówi, jest w ogóle najważniejsze, co
usłyszeli w życiu.
Zaczynają grać.
Eksplozja w pobliżu czy gdzieś w ogóle - wysadzają w powietrze
domy. Pokazujemy piekło prowincjonalnego miasteczka, które nadyma się,
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pęka, aby stać się metropolią.
2. Zacząć zupełnie inny wątek, który zaświadczy, że ten koncert, który się
przygotowuje w ogóle nie jest wydarzeniem.
Np. rozkopali grunt - mała grupka ludzi - coś tajemniczego - nie
dopuszczają nowych - coś kryją.
Dokopali się do średniowiecznych fundamentów z kościotrupami i chcą
to ukryć, żeby nie było ceregieli z archeologami.
Krótka awantura w tv.
3. Krzesła skrzypią na sali, trzeba je wymienić. Zmartwienie intendenta.
Ściąga ludzi do zabrania tych krzeseł. Próba się przedłuża. Powinna
skończyć się o drugiej, o czwartej, dziś jeszcze zamknięte. Robotnicy się
niecierpliwią. Intendent zagląda: tam wciąż to samo, jak w tej celi u Kafki,
gdzie stale podniesione bicze zawisają nad skazańcem, który wrzeszczy.
3. Duszno, zbiera się na burzę.
4. W mieście przygotowania do centralnych dożynek. Hotel nabity jakimiś
artystami ludowymi. Uganiają, trzaskają drzwiami. W tym wszystkim,
dwaj urzędnicy, rozstrzygają tajemniczą sprawę - jeden błaga drugiego o
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pomoc. Sprawa życia i śmierci ... Obietnica, zaklęcia.
Jakaś gromada żujących gumę pieśniarzy, dla których nie ma noclegu.
Dyrygent przesuwa się jak duch.
5. Wtorek. Próba zaczyna się punktualnie. Ktoś się spóźnia. Perkusista.
Spojrzenia dyrygenta na niego. "Zaczynamy" ... Sala pusta, nie ma krzeseł.
14.III.
Ups and downs - raz za razem z wyżyn duchowego napięcia i
ożywienia spadam do rynsztoka, a tam sam siebie nie rozpoznaję. Nie
jestem w stanie utrzymać się w rytmie pracy. Znowu przypada na mnie
depresja, w której nie mogę myśli pozbierać i zmusić się do
jakiegokolwiek, duchowego, czy fizycznego wysiłku.
15.III.
Z "Traktatu poetyckiego" Miłosza:
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"... połączyć w jedno
Kosmatość bobra i zapach sitowia
I zmarszczki dłoni leżącej na dzbanie,
Z którego ścieka wino. Czemuż wołać,
Że historyczność niszczy nam substancję,
Jeżeli ona właśnie jest nam dana,
Muza Siwego Ojca, Herodota,
Jako broń i instrument? Choć niełatwo
Użyć jej wreszcie i tak spotęgować,
Że niby ołów z czystym centrum złota
Posłuży znowu na ratunek ludzi".
*
Temat do następnego felietonu: lenistwo.
Lenistwo nie jest bezczynnością, lecz czynnością zastępczą,
bezproduktywną, przynoszącą cierpienia i powodującą nerwice.
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Lenistwo jako nerwica.
Lenistwo jako instytucja społeczna.
21.III.
Po powrocie z Krakowa - zdarzenie na szosie, którego nie było, i które
przez to pouczyło mnie najwięcej - otóż po powrocie z Krakowa
upomnienie: z reguły dla każdej pracy przeznaczam za mało czasu i
skracam go jeszcze, jakby w obawie, abym nie miał go zbyt dużo i aby
mnie jego nadmiar nie zmusił do wykonania jej lepszego, do zgłębienia
myśli i jej rozwinięcia, do rozmiarów większych, krótko mówiąc: do
ciężkiego wysiłku.
24.III.
Do Tygodnika:
O lenistwie.
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Lenistwo jest jednym z siedmiu grzechów głównych, które od
pozostałych różni się tym, że nie sprawia przyjemności. Obżarstwo? Tak.
Pijaństwo? Owszem. Rozpusta? Ba! Obmowa? Jeszcze jaką? Natomiast
lenistwo męczy.
Lenistwo jeszcze tym się różni od swoich siostrzyc, że nie tak łatwo
daje się rozpoznać. Dokładnie wiadomo, kiedy która z pozostałych sfrunęła
na nasze podwórko; uprawianiu każdego z sześciu grzechów głównych
towarzyszy jasna świadomość. "Teraz"! - myślimy sobie ze zgrozą, gdy
potem, obżeram się itd. i gdy ci kto w twarz rzuci, żeś pijak, łgarz etc. odpowiesz ze łzami, cynicznym śmiechem, z pogardą, dla siebie, lub dla
etyki (zależnie od stanu twojego przewinienia): - Owszem.
Z lenistwem nigdy nie jest tak łatwo. Na ogół do lenistwa przyznają się
najpracowitsi, natomiast lenie notoryczne zapewniają siebie i drugich, że są
szalenie zapracowani.
Skąd się to bierze?
[Tu przydałaby się anegdota].
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*
Encyklopedia Kościelna T. Michała Nowodworskiego (Warszawa
1879) podaje następującą definicję lenistwa:
Lenistwo (acedia) jest niechęcią duszy względem dobra, wymagającego
jakiegoś wysiłku; trudu, jest tedy przeciwieństwem życia cnotliwego, a
utwierdzeniem panowania nad duszą każdego grzechu. Jest grzechem
śmiertelnym, jeżeli wolna wola tak dalece zapada w stan, niedbalstwa, że
nie chce używać nawet tych środków zbawienia, bez których stan grzechu
śmiertelnego jest niechybny. Następstwami (filiae tego stanu są: 1)
wyrzeczenie się dobra ostatecznego (desperatio), 2) zaniedbanie środków,
ku niemu prowadzących, co objawia się jako a) małoduszność
(pusillanimitas), brak odwagi do pełnienia cnoty, b) obojętność względem
przykazań Bożych (torpor cirea praecepta); 2) niechęć (rancor) do osób
skłaniających do cnoty; złośliwe przeciwdziałanie cnocie i łasce bożej
(melitia) i wreszcie, wyszukiwanie zakazanych rozkoszy, celem
zagłuszenia w sobie wewnętrznego rozdwojenia duszy (evagatio mentis
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illicita).
*
Grzechy główne (peccata capitalia) - należące do stanu "poczynającej
się grzeszności", będące źródłem grzechów pochodnych (filiac penatorum)
i polegające bądź na nieponętnej miłości siebie, bądź na nierozsądnym
pożądaniu dóbr znikomych; objawia się ono jako pycha żywota,
pożądliwość ciała i pożądliwość oczu. "Szczegółowo objawia się ta
pożądliwość w siedmiu formach: pycha, chciwość, obżarstwo i pijaństwo,
nieczystość, zazdrość, gniew, lenistwo.
*
Bp. Grochowski: "O światku, światku, kiedyby to nigdy nie umierać! "
25.III.
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Zawsze warto zadać sobie pytanie: kim był naprawdę? Jaki był
prawdziwy.
Porównaj dawne agresywne, "bezczelne" napaści, humoreski, i próby
odnowienia tego stylu, z tak lirycznymi, jak "Epitafium". Wracał do
Prousta? Nie wracał, tylko podobno czytał go po raz pierwszy w życiu. I
jakież musiał na nim zrobić wrażenie. Epitafium jest całe z Prousta, i to
ostatnie "Oczarowanie".
26.III.
Antoni Słonimski:
Wycieczki osobiste, 1920 (Sowizdrzał prawdopodobnie
Czy chcesz być dowcipny.
Straszliwe opowieści na wesoło.
(Antoni Bączek, współautor M. Samozwaniec)
O dzieciach, wariatach i grafomanach, 1927.
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Król Amenulach, czarny władca. 1928. Ciekawa Biblioteczka.
Powieści:
Teatr w więzieniu, 1922.
Torpeda czasu.
M. Twain - Opowiadania, 1923.
3.4.
List od Dedeciusa w związku z "Psem".
Ile mam takich opowiadań:
1. Towarzysz dialektyk - 6.
2. (Młodzi idą). - 4.
3. Fanfara na cześć komandora. - 5.
4. Siódme niebo. - 3.
5. Czysto. - 3.
6. Na skraju lasów. - 3.
7. Mgła nad Europą. - 3.
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8. Idi Amin u ojca Świętego. - 6.
== 33
9. Ciocia Pela. - 4.
10. Kto kogo. - 6.
11. Apokryf. - 3 + 1.
== 47.
*
Ile tego jest, tyle jest, ale zainteresowanie jakie wzbudził "pies", a
przedtem "ciocia", wskazują, że jest to rodzaj, który powinienem w tej
chwili kontynuować ponieważ zwróciłem na siebie uwagę. Wszystkie
felietony w Tygodniku powinny być takie, a będę miał szybki sukces!
*
Twain, Sterne, Dickens, Czechow, Laskow, Sołtykow-Szczedrin,
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Voltaire, Diderot, Prus.
*
Fredro: Trzy po trzy!
*
5.IV.
Śniła mi się tajna, karciana spelunka, w której szydzono ze mnie jako
najmłodszego, i jako z pobożnisia, ja zaś podsłuchiwałem dramatyczne
rozmowy, błagania o kredyt i pożyczkę, i sam brałem udział w schlebianiu
szefowi. Ale zniecierpliwiłem się, kiedy szef, gbur i idiota, usiłował
opowiedzieć dowcip, który nie miał sensu. I powiedziałem zimno, że słów,
z których on próbuje ułożyć kalambur, w ogóle nie ma w języku.
Towarzystwo przyjęło to gromkim śmiechem. Wygrałem! Co prawda,
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działo się to już jakby w obliczu ruiny, czy likwidacji, kiedyśmy już tylko
wspominali dawne nasze, komiczne wyczyny, a szef zarzekał się, że z tym
interesem skończył.
W całym tym układzie towarzyskim było coś co mi przypominało dom
Kosieradzkiego i Bardacha, aranżującego zabawę.
*
"Z rozbiorem ojczyzny zamknęły się narodowi polskiemu właściwe
mu, rodzinne szkoły. Powstały obcym językiem uczące obczyzny. ".
5.IV.
Coraz beznadziejniejsza propaganda radziecka. Jak to wypowiedzieć?
Coś się rozrasta, coś udaje, że go nie ma, a jest, coś nas opanowuje
mimo naszej wiedzy, coś, co wydaje się drugorzędne, okazuje się główne
...
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7.IV.
Coś rozrasta się, udaje ... Co? Woda. Choroba. Plaga.
*
A może wszystko w historii było na odwrót/
Nasz obraz Kazimierza Wielkiego, a oto co pisze o nim Długosz:
"A ja nie mogę wystarczająco wyrazić mojej niechęci do króla
polskiego Kazimierza, który zaniechał obowiązków wojennych, by z
nakładem większych kosztów ucztować, by się chwalić, że posiada w
skarbcu złożoną większą ilość złota, by hołdować znów uciechom żołądka i
Wenery, by prowadzić życie bez trudów, osławione z powodu rozkoszy.
Lekceważąc rozkazy ojca, okazał się bardziej małoduszny i gnuśny w
obronie ojczyzny od biskupów i kapłanów, człowiekiem o gorszym
charakterze, spragnionym pokoju i obcej mu rzeźkości ... ".
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"Niekiedy człowiekowi, który skarżył się na swego pana o pobieranie
nadmiernych opłat, doradzał, aby zdobywszy krzesiwo i znalazłszy
krzemień, mścił się podpaleniem, jeżeli nie ma innej rady. I tak poskromił
samowolę wielu rycerzy ... "
*
Do Tygodnika:
Podobno dzieci i młodzież nie znają historii.
Nie tylko historii Polski, w ogóle historii, Nie wiem jak to jest, bo nie
uczę w szkole, ani w uniwersytecie; i spotkań z młodzieżą unikam. Tyle
wiem, co mi na ten temat opowiadają ludzie świadomi rzeczy.
Wcale się temu nie dziwię. Podręczniki historii pisane są nudno i
sucho, często mętnie; powieści historyczne dawno przeżyły się, a nowe są
marne. Filmy historyczne są straszne. Historia została zamazana,
zaciemniona etc. Nade wszystko zniknęły z niej indywidualności.
Motywacja ekonomiczna, społeczna etc. - tak, ale gdzie są bohaterowie?
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Gdzie zdrajcy? Gdzie filary historii? Gdzie jej sensaci?
Jak nas uczył prof. Szpunar.
Kazał mi kuć na pamięć. Ale było co. Piękna proza Kazimierza
Lewickiego. [...] , kto uczy się kawałka prof. Samsonowicza, albo nawet
Kieniewicza.
Nieumiejętność historii w naszym wypadku, to utrata łączności z całą
tradycją, z naszą literaturą, która jest na historii ufundowana. To jest
ponadto zabicie jakby naturalnego eksperymentu Literackiego Polaków. To
tak jakby Francuzi zapomnieli o co chodzi w miłości i przestali nagle
rozumieć Moliera, Mariveau, Stendhala.
Naturalnym tematem polem myślenia, jest amor Patrie i mnożenie
utraconych lub uzyskanych szans. Dlaczego Polacy są z urodzenia
historyczni? Nie wiem!
Jak opowiedzieć historię?
Tak:
to cytaty z Długosza.
O sądach polskich:
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"Treść przysięgi dawano powodowi i pozwanemu na piśmie, a on miał
ją powiedzieć po polsku. Jeżeli przy jej wypowiadaniu pomylił się, a
zmienił jedno słowo, nawet gdyby miało ono to samo znaczenie, zawahał
się, przekręcił słowo, lub je skrócił, natychmiast jego sprawa, choćby
najkorzystniejsza i pod każdym innym względem słuszna i sprawiedliwa,
była zagrożona lub upadała na zawsze. Jeżeli mówił źle, niewłaściwie,
półgłosem lub nie tymi słowami, w jakich rozstrzygająca spór przysięga
została sformułowana, nawet gdy jego słowa oznaczały dokładnie to samo,
był narażony na wyrok potępiający jak winowajca i postępujący wbrew
prawu."
Długosz. Roczniki czyli kroniki. (ciąg dalszy na str. ...)
Ciągle Wilga, 25/IV.
Spisuję notatki do powieści, która może będzie miała tytuł "Syn
nieznanego żołnierza".
Przyszło mi teraz do głowy, aby z historii owych dwóch par, i z owego
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kłamstwa miłosnego zmontować sztukę.
I.
1. Przyjazd czterech pań. Ich konflikty o Andrzeja.
2. Zjawia się ów Andrzej, który przyjechał już wcześniej.
3. Kłótnie sióstr.
4. Wejście Zyzia (?), który zakochuje się z miejsca w Wisi, i w Andrzeju.
Opowiada im swoje życie, oddaje im się w ręce, jest zachwycony.
5. Obiad. Podział sił.
II.
1. Wisława i Andrzej na spacerze. Co zrobić z Zyziem? Staje się coraz
uciążliwszy. Trzeba mu dać do zrozumienia, że mają go dość. Andrzej i
Wisia postanawiają zatem pozbyć się Zyzia. Wmówić mu Bożenę.
2. Zyzio jest gotów do wyznania miłości Wisi. Ta wmawia mu Bożenę.
Opowiada mu o swojej miłości do Andrzeja.
3. Odrzucony Zyzio zwraca się rzeczywiście do Bożeny. Traktuje to jako
podstęp. No choćby tylko.
4. Coś się wreszcie dzieje - wybucha wojna? - coś takiego, że Zyzio z tym
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swoim kłamstwem zostanie na całe życie.
III.
1. Przyjeżdża prezes samochodem zabrać swoje kobiety zagranicę.
2. Andrzej musiał zostać, ponieważ jest żołnierzem.
3. Wisia decyduje się wyjechać.
4. O Zyzia nikt nawet nie pyta.
5. A wtedy Bożena powiada, że zostanie z nim, ponieważ go kocha
6. Wisia do Zyzia: powiedz jej, że jej nie kochasz, powiedz jej, że kochasz
mnie, że to błąd, kłamstwo, podstęp, mistyfikacja.
7. Zyzio: Nie. Nie powiem. I zapada na to wszystko ciemność
pokłamanych uczuć, połamanych dusz etc. ...
(cd. z 7.IV - Kij.).IX.
Starego Królestwa Polskiego, przekł. na jęz. pol. Julia Mrukówna, Wwa 1975, str. 309.
Król Kazimierz zwołuje zjazd do Wiślicy "ustanawia prawa polskie
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oraz spisuje, porządkuje, ogłasza i zapowiada prawa ziemskie Królestwa ...
" i po długim wnikliwym badaniu, żeby ich ktoś nie mógł znieść, zmienić
lub odrzucić, każe je na wieczną i trwałą pamiątkę spisać w prostych i
jasnych słowach, żeby znaczenia tych słów przy pomocy sprytnych
wybiegów nie można było naciągnąć i nagiąć do jakiegoś oszczerstwa ...
"Według powszechnego mniemania wyraźne znaki wskazywały, że od
tego czasu Bóg bardziej błogosławił i z dnia na dzień coraz więcej
błogosławi narodowi polskiemu mającemu sprawiedliwe prawa i
przestrzegającemu je. Zapewne poprzednie barbarzyńskie sądy, które
dopuszczały się sprzeniewierzenia prawom Boskim i ludzkim i ucisku
ubogich nie bardzo się podobały Majestatowi Bożemu".
1176
Książę Mieczysław (Mieszko Stary?) sprawował sądy w asyście
duchowieństwa i urzędników. Wtem stanęła przed nim biednie ubrana
kobieta, która poczęła głośno płakać, aby zwrócić na siebie uwagę. Król
zniecierpliwiony jej narzekaniami nakazał przybliżyć się jej i powiedzieć
co ją gnębi. Ta opowiedziała mu zawiłą historię:
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Źródłem jej utrzymania wraz z jedynym synem było stado owiec. Syn
jednakże wynajął ludzi, którzy mieli sprowadzić owce z gór do zagród.
Wilki napadły owce i zagryzły stado. Kobieta oskarża najemników. A oto
oni powiadają, że nie oni są winni, lecz syn owej kobiety, który po
pierwsze nie jest jej synem, lecz pasierbem, a po drugie, będąc
zawodowym myśliwym, zjawił się w pobliżu trzody ze sforą psów, te zaś
rzuciły się na trzodę, i zagryzły ją. Na to młodzieniec: psy spuścił przeciw
wilkom. wilki uciekły, najemnicy puścili się za nimi w pogoń, opuszczając
owce. Tymczasem wilki powróciły inną drogą i zagryzły stado.
Któż winien? Syn (pasierb), czy najemnicy?
Książę był bardzo zakłopotany, ale w końcu wydał wyrok skazujący
młodzieńca za to, że "złe psy spuścił ze smyczy w pobliżu stada" ... dając
tym okazję do wyrządzenia krzywdy" ...
"Bo nawet wedle prawa jeżeli wół, który bodzie, lub koń, który lubi
wierzgać, wyrządziły szkody, ich właściciel winien dać odszkodowanie".
Wyrok Książęcy został przez otoczenie przyjęty z zadowoleniem i
podziwem przez całe otoczenie. W jego imieniu przemówił biskup Gedeon.
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W miarę jednak jak mówił, zmieniło się oblicze władcy, i bledli dworacy:
- Najjaśniejszy panie - mówił biskup Krakowski - wydałeś sprawiedliwy
wyrok, zgodny z prawem boskim i ludzkim. Słusznym i prawidłowym
wyrokiem rozwiązałeś prawny problem. Ale wtedy dopiero twój wyrok
stanie się prawomocny, jeżeli poddasz mu się najpierw ty, jako
sprawiedliwy prawodawca. Bo on przez swe skutki i przez swe znaczenie
zdaje się dawać świadectwo twojej osobie. Jeżeli usuniesz pozór, łatwo
będziesz mógł pojąć, że wymyśliłem to sprytnie, żeby tobie jedynie
dowieść winę i skłonić cię do poprawy. Bo nocą i dniem spotyka się z
twojej strony z brakiem czujności i ospałością państwo polskie, o którego
świetność, wolność i rozwój powinieneś zabiegać, a dopuściłeś do tego, że
jest biedną wdową nędzną służebnicą i prawie niewolnicą. Bo ta niewiasta,
to państwo polskie powierzone twoim rządom. Ty - nie możesz temu
zaprzeczyć - jesteś jej synem; trzoda owiec, to naród polski, nad którym
nadzór powierzyłeś wrogom i najemnikom, a nie troskliwym i łagodnym
pasterzom. Stąd słusznie odmawiają ci miana syna i nazywają cię
niegodziwym pasierbem tej niewiasty ... A złe psy, to urzędnicy twoi
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starostowie i poborcy, którym bez żadnych ograniczeń, z całą swobodą
pozwalasz bez zachowania pozorów, łamać twoje rozkazy i wymierzać w
okrutny sposób wszelkiego rodzaju uciążliwe kary. Od ich okropnych,
niegodziwych ukąszeń wyginęła niewinna trzoda, błagając napróżno twojej
obrony.
Co na to książę? Uniósł się gniewem, twierdził, że biskup "wymyślił ją
nie z miłości do prawdy, lecz z zawiści, nie dla nawrócenia go, lecz
znieważenia a opuściwszy "z hałasem" naradę, groził, że zemści się na
biskupie i panach, którzy go popierali. Biskupa - mówił - skaże "na utratę
mienia i wygnanie, innych na śmierć lub obicie członków, konfiskaty dóbr
i nakaże najcięższe kary. "
Ale nie skazał. Co gorsza, nic się nie zmienił.
Jan Długosz, ks. V.
Przeł. na jęz. polski Julia Mrukówna. W-wa 1973.
Str. 134-136.
Działo się w RP. 1176 w Krakowie.
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8.4.
W roku 1176 zdarzyło się, że gdy książę Mieczysław, zwany później
Starym odprawiał sąd w asyście duchowieństwa i świeckich urzędników,
zjawiła się w tłumie ubogo odziana niewiasta i wszczęła głośny lament.
Zniecierpliwiony jej krzykami Książę rozkazał ją przyprowadzić bliżej i
spytał o co jej chodzi. Przedstawiła mu wówczas swoją sprawę. Była to
wdowa utrzymująca siebie i dorosłego syna z hodowli owiec. Syn wynajął
ludzi do sprowadzenia owiec z górskich pastwisk do zagrody. Najemnicy
nie upilnowali stada przed wilkami, które wpadłszy, zagryzły większość
owiec. Wdowa domagała się odszkodowania od najemników.
Wówczas wystąpili przed księciem najemnicy i powiedzieli, że
zostawieniu stada winien jest syn wdowy, który zresztą nie jest jej
rodzonym synem, lecz pasierbem, i nie owce mu w głowie, lecz polowanie
i psy myśliwskie, które z sobą wozi. Usłyszawszy o wilkach w pobliżu
stada, spuścił swoje psy, które rzuciwszy się na bezbronne owce, zagryzły
je.
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Zjawił się i syn. Psy, powiadał, spuścił rzeczywiście, które pogoniły za
wilkami, a za psami pobiegli najemnicy, zostawiając stado bez dozoru.
Wilki umknąszy pogoni, powróciły inną drogą i zagryzły owce.
Do księcia należała sprawiedliwość. Książę milczał długo, rozważając
to niejasne zdarzenie. Razem z nim milczał jego dwór, jego doradcy i
milczało duchowieństwo, które stawiło się licznie z biskupem krakowskim
Gedeonem na czele.
Między księciem a biskupem nie było zgody. Biskup sprzeciwiał się
często Mieszkowi, oskarżając go o to, że otacza się niegodnymi ludźmi,
schlebiając im, przekupując ich darami i przywilejami, i dozwalając gnębić
lud. Gdy lud wzburzony szemrał, książę występował w roli arbitra;
wydawał wyroki, które zadowalały lud, ale nie karał winnych nadużyciom
urzędników, a przeciwnie rozszerzał jeszcze swe przywileje. Prawo
zastąpił swoją łaską, wierność dla siebie uczynił cnotą najwyższą w
miejsce miłości ojczyzny, i władał judząc przeciw sobie stany, zamiast je
godzić. Rządził tak, jakby miał żyć wiecznie, nie myśląc o tym, że po sobie
pozostawi prawną i moralną pustkę.
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Czekali więc wszyscy na wyrok, jaki wyda. Ogłosił w końcu winnym
szkody syna wdowy za to, że złe psy spuścił w pobliże stada, "dając tym
okazję do wyrządzenia krzywdy". Albowiem stare prawo mówi, iż "jeżeli
wół, który bodzie, lub koń, który lubi wierzgać, wyrządziły szkodę, ich
właściciel winien dać odszkodowanie".
Wyrok został przez otoczenie przyjęty z zadowoleniem i podziwem dla
sprawidliwości książęcej. Głośno chwalono Mieczysława, który słuchał,
dając znać ruchami głowy, że pochlebstw sobie nie życzy. Na koniec
wystąpił biskup Gedeon. W miarę jak mówił, oblicze władcy nabiegło
purpurą jak słońce, gdy chyli się ku zachodowi.
- Najjaśniejszy panie - przemawiał duchowny - wydałeś sprawiedliwy
wyrok, zgodny z prawem boskim i ludzkim. Słusznym i prawidłowym
wyrokiem rozwiązałeś trudny problem. Ale wtedy dopiero twój wyrok
stanie się prawomocny, jeżeli poddasz mu się najpierw ty sam. Bo on przez
swe skutki i przez swe znaczenie zdaje się dawać świadectwo twojej
osobie. Tę całą historię ja wymyśliłem i ułożyłem, żeby tobie jedynie
dowieść winę i skłonić cię do poprawy. Bo nocą i dniem spotyka się z
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brakiem twej czujności i twą ospałością państwo polskie, o którego
świetność, wolność i rozwój powinieneś zabiegać, a dopuściłeś do tego, że
jest biedną wdową, nędzną służebnicą i prawie niewolnicą. Bo ta niewiasta
to państwo polskie powierzone twym rządom. Ty jesteś jej synem; trzoda
owiec, to naród polski, nad którym dozór powierzyłeś wrogom i
najemnikom, zamiast troskliwym i łagodnym pasterzom. Stąd słusznie
odmawiają ci miana syna i nazywają cię niegodnym pasierbem tej
niewiasty ... A złe psy, to urzędnicy twoi, starostowie i poborcy, którym
bez żadnych ograniczeń, z całą swobodą, pozwalasz bez zachowania
pozorów, łamać twoje rozkazy i wymierzać im w okrutny sposób
wszelkiego rodzaju uciążliwe kary. Od ich okropnych, niegodziwych
ukąszeń wyginęła niewinna trzoda, błagając napróżno twojej obrony."
Ledwie biskup skończył mówić, książę uniósł się gniewem, wołając, że
biskup wymyślił tę historię dla znieważenia go, poczem opuścił
zgromadzenie, "z hałasem" - jak pisze kronikarz - grożąc, że biskupa skaże
na utratę mienia i wygnanie, a tych, którzy go popierali, "na śmierć, lub
obcięcie członków", konfiskatę dóbr i wszelkie najcięższe kary".
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Ale nie skazał. Co gorsza, nic się nie zmienił.
Podobno dzieci i młodzież nie chce się uczyć historii. Dlaczego? Jest
przecież ciekawa. Ale tylko o tyle, o ile opowiada o ludzkich charakterach i
o ile pokazuje walkę dobra ze złem, to jest porządku z chaosem, prawa z
tyraństwem, dzielności z tchórzostwem, wolności z despotyzmem i
przemocą. Jeśli nie chcecie się uczyć historii, drogie dzieci, widać nie
znajdujecie w niej tego, co w niej piękne i ciekawe.
Tę opowieść znajdziecie u Jana Długosza, w księdze V, na str. 134-136
(wyd. PWN; W-wa 1973). Mowę biskupa przytoczyłem dosłownie, w
pięknym przekładzie Julii Mrukówny.
W przyszłości jeszcze wam coś opowiem.
Wielkanoc 77.
Instynkt życia i nieśmiertelność.
*
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Suma pontyf. w katedrze.
Spojrzenie kardynała.
Jego kazanie na końcu: pole pobitych u proroka Ezechiela. Wszystkie
kości ożyją. Wszyscy zmartwychwstaną i spotkają się. Będzie radość. Ale
jaki smutek, gdy spotka się winowajca ze swoją ofiarą. Żyjemy tak, aby
zmartwychwstanie było stylem i metodą naszego postępowania. Żyjemy w
duchu zmartwychwstania.
*
Carllois: O duchu sekt. W-wa, 1973.
*
Comprendre sa passion. Trouver sa werité.
Ma passion: la Dieu. Mon amour: le Dieu. La seule verité que je puisse
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comprendre est divine. Jestem zarażony wiecznością.
*
Tego muszę się trzymać, wszystko inne jest fałszem.
*
To jest to, co Platon nazywał telos (gr. - telos? - tau-epsilon-lambdaomega-sigma).
*
Stoicy nie znali grzechu, tylko "szaleństwo".
Freudyzm powrócił jakby do tego samego. Wedle psychoanalizy, nie
ma grzechu, tylko "nerwica".
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*
Im bardziej Bóg staje się abstrakcyjny, tym większa potrzeba
pośredników między nim a człowiekiem.
Ciekawe jak ci pośrednicy (syn, duch) wpływają z kolei na
ukształtowanie owego Boga najwyższego. "Syn" musi mieć "Ojca";
gołębica gołębiarza.
14.IV.
Stefan Czarnowski: Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Św.
Patryk, bohater narodowy Irlandii. (Dzieła w opracowaniu Niny
Assorodobrej i Stan. Ossowskiego; t. IV). W-wa, 1956, PWN.
Wyraz "bohater":
"Używa się go w różnych religiach - a szczególnie w pogaństwie
klasycznym - dla oznaczenia zmarłych podniesionych do godności boskiej.
Jakkolwiek jednak znaczenie to przeważa w tradycji naukowej, próżno by
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tam szukać ścisłej definicji samego pojęcia bohatera zastępowanej
genetycznym wyjaśnieniem kultów bohaterskich, w których upatruje się
czasami dalszą fazę rozwoju kultów żałobnych lub takich, których źródło
leży w chęci posiadania bogów o istocie ludzkiej, bardziej przystępnych niż
pozostali bogowie i grających rolę pośredników między światem bogów a
wiernymi. "
Drugie znaczenie: "prawowita tradycja języka potocznego chrzci
mianem bohaterów wszystkich tych, którzy przez jakiś czyn o wielkim
rozgłosie zdobyli prawo do powszechnego podziwu. (W tym także fikcyjne
postaci!)
Czarnowski uważa, że oba znaczenia wyrazu "bohater" wyrosły ze
wspólnego podłoża i można je sprowadzić do jednego pojęcia ogólnego".
Ernst Lucius (Levecius?): Die Aufänge des Heiligen Kultur in der
Kristlichen Kirche Thübingen 1904.: postacie bohaterów "skupiają w sobie
wszystkie te właściwości, które były uważane za szczególnie cenne w
epoce tworzenia się ich legend".
[Kult Kościuszki-Poniatowskiego ... porównaj z kultem Garibaldiego
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we Włoszech. ]
*
Bohater wywołuje wyobrażenie doskonałości.
Nie musi to być ideał wszechstronny.
"Doskonałość bohatera polega na reprezentowaniu jakiejś wartości
ściśle określonej" - a) przez cywilizację, b) przez sektę religijną, tajne
stowarzyszenie czy bractwo, c) odpowiadającej jakiejś specjalności, d)
jakiejś innej okoliczności, np. narodowej. (*) Ani K. (Kościuszko), ani P.
(Poniatowski) nie wypełniają tego warunku. Ani jeden, ani drugi nie byli
doskonałymi wojownikami, czy politykami; o ile jeszcze K. uchodzi za
człowieka dobrego (co zresztą jest jakby ubocznym produktem legendy), P.
jest znany jako birban i "debael".)
Bohater jest świadkiem "bojownikiem" - wartości - "wciela wartość i
jednocześnie daje dowód jej istnienia: (*) Ani jeden, ani drugi nie ponieśli
"bohaterskiej", czy "męczeńskiej śmierci". De facto - bo w praktyce "skok
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do Elstery" bywa przedstawiany jako bohaterstwo, a K., chociaż umarł w
spokoju, na emigracji, w wyobrażeniu ludowym "ginie" pod
Maciejowicami.)
Adler
Wilhelm Reich: Massen psych. des Fascismus.
Freud: Psychologie was Todten i tabu.
Plechanov: Rola jednostki w hist.
Maritain: Trois Reformatoure.
J.J. Rousseau: "Discours sur la question". Quelle est la verth la plus
necessaire on Héros et quels sont les Héros et quels ů qui celte vertu a
mangné. "
Przen. Hamleta.
W. James: The Principles of psychology. t. II. 548.
Nietzsche: Menschliches Allzumenschliches.
Emerson: Nadludzie. ( [...] )
Fichte.
Nietzsche: Taka [...]
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Wilga, 20/4.
Czytanie "Przybysza z Narbony" Stryjkowskiego.
Szukam odpowiedzi na pytanie w jakim świecie, wśród jakich ludzi
żyję. Nigdy się nad tym poważnie nie zastanowiłem. Całą uwagę
pochłonęła mi chęć podobania się, a wysiłki w tym celu podejmowane
pochłaniały mi całą energię.
Kto to jest Stryjkowski, kto to są tak podziwiający go ludzie, którzy i
mnie nie szczędzą komplementów, jakie są wartości, jakie są ich reakcje,
co w tym wszystkim jest naprawdę cenne, co jest ważne?
21.4.
Przeczytałem więc trzy odcinki "Przybysza z Narbony" Stryjkowskiego
oraz kilka opowiadań Artura Międzyrzeckiego ze "Śmierci Robinsona".
Proza Artura jest pełna najlepszych intencji zarówno moralnych (za
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rzetelnością, umiarem, lojalnością), jak stylistycznych (za porządkiem i
względną jasnością wypowiedzi), ale opowiada o niczym. Unikając ryzyka,
jakie się ponosi przy wypowiadaniu sądów o rzeczywistości, Artur tworzy
pseudo-rzeczywistości popisuje się ich żartobliwą znajomością.
Są to: ptaszkarstwo, zegarmistrzostwo, hodowla kwiatów, pirotechnika,
wojsko etc. Jest to bricolour oczytania w mało znanych działach
encyklopedii oraz w kuriozach tego samego rodzaju, który lubił Twain
pozwala mu wierzyć, że jest interesujący i zachować zalotny ton, którym
obezwładnia czytelnika. Artur przypomina chłopca, który co dzień ma coś
nowego do pokazania kolegom w szkole zapewniając sobie popularność, to
sztucznym chrabąszczem, to niezwykłego kształtu gumką do wycierania.
"Zgadnij co mam" - woła taki, potrząsając kieszenią. Głupi zaciekawi się z
głupoty, a mądry z grzeczności. I sukces pewny.
Smutne tylko, że w ciągu 15 lat, które upłynęły od napisania tych
opowiadań, nie zmienił się wcale. W wierszach przybyły mu nowe tony.
Ale błąd w jego osobie jest niezmienny: we wszystkich porachunkach jakie
toczy ze światem, nie rusza siebie.
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Lęk przed ryzykiem posuwa do tego, że nawet swoich nienawiści nie
nazywa po imieniu, aby nie ujawnić, że są to jego rzeczywiste nienawiści.
Poprzestaje na ogólnikach i proponuje innym, aby wzięli je na swój
rachunek.
Co do Stryjkowskiego (nie żałuję czasu poświęconego na te lektury, po
prostu muszę ustalić w jakim świecie, wśród jakich ludzi żyję, i w
opiniach, jakie u nich mam, rozpoznać siebie), otóż co do Stryjkowskiego,
powiem najpierw, że jest mi równie daleki w swoim pisaniu, jak Artur, jak
Kazik, jak Wiktor, czy Jarek, czy Marek. (Wyliczając ich wszystkich,
zdałem sobie nagle sprawę z tego jak okropnie jestem samotny, jak
zupełnie nikogo nie mam w literackim otoczeniu, kogo mógłbym uznać
bodaj za krewnego; a przede wszystkim kogo chciałbym naśladować, czy
prześcignąć. Nikogo!) Toż Stryjkowski powinien być mi najbliższy,
ponieważ porusza się w sferze religii i historii, którą mam za własną, w
której czuję się jako tako zadomowiony; a jednak nie jest bliski, co więcej,
drażni mnie swą rzekomą bliskością, jak intruz, który wszedł w moje
obrazy, a nie umie się w nich zachować.
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O czym jest ta powieść? Najprościej: o prześladowaniu Żydów. Tło
historyczne ma tu znaczenie drugorzędne. Przynamniej dla Stryjkowskiego.
Dlaczego nas prześladują - pyta - i odpowiedź znajduje prostą: bo jesteśmy
lepsi od innych. Jest to powiedziane expressis verbis, i jest to pokazane,
opowiedziane. Służy temu porównanie dwóch światów - żydowskiego i
chrześcijańskiego - porównanie, które dowodzi wyższej kultury, większej,
pracowitości, rzetelności, zacności, mądrości po stronie żydowskiej.
Dotyczy to zarówno kultury materialnej, jak duchowej. Żydzi deklamują
poetów i proroków, chrześcijanie natomiast umieją tylko klepać pacierze i
"wyć", "zawodzić" etc. W dysputach oczywiście Żydzi zawsze mają
wyższość nad chrześcijańskimi teologami. Żydzi nie są bez winy,
oczywiście. Podejmują się brudnych zawodów, wysługują się wrogowi,
bogacą się niecnymi sposobami, ale są do tego zmuszeni.
Ponieważ cała powieść oparta jest na porównaniu (wynika to stąd, że
akcja toczy się raz w chrześcijańskim, raz w żydowskim mieście), jej teza nie ma takiej religii, która warta byłaby życia ludzi - wypada dwuznacznie;
skoro tak, to obie religie powinny być poddane krytyce, względnie cała
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kultura na religii oparta. Są tego elementy - owszem: rabini są
przedstawieni dość krytycznie, rada starszych jest groteskowa. Eli powiada,
że nie wierzy w Boga, tylko w naród. Wiara w naród jest też religią; wiara
w naród żydowski jest innym wypełnieniem wiary w religię żydowską.
Wiara w wyższość narodu żydowskiego i w jego posłannictwo, oraz w
jego, niewinność oznacza przyjęcie dla sprawy żydowskiej innego punktu
widzenia, niż dla wszystkich innych spraw - oznacza stronniczość. Niech
sobie będzie - o tyle ta powieść jest innego rodzaju (taka katolicka
stronniczość jest słabością "Quo vadis" - i Kaz. Brandys był bliski prawdy
gdy z "Przybysza z Narbony" żartował, że to takie "żydowskie quo vadis";
taka polska stronniczość jest słabością polskiej literatury), ale poza tym
jeszcze jest to stronniczość ukryta pod pozorami "humanistycznego
obiektywizmu", a pozatem o tyle zdumiewająca, że zwrócona "do wroga".
"Quo vadis" jest napisana dla katolików, dla zbudowania, "Potop" dla
Polaków "ku pokrzepieniu serc". Dla kogo natomiast jest napisany
"Przybysz z Narbony"? Gdyby był napisany w jidisch, czy po hebrajsku dla
Żydów w Izraelu, lub w diasporze, stanowiłby przejaw kultury narodowej,
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czy religijnej - w każdym razie przeznaczonej dla obiegu w ramach tej
samej kultury, z której powstał. Trzeba może odróżnić w naturze dzieła o
charakterze
"Intra-kulturowym"
i
"inter-kulturowym".
Powieść
Stryjkowskiego jest dziełem intra-kulturowym, które udaje inter-kulturowe.
Ponieważ jest napisana po polsku i wydana w Polsce, czytelnik polski
("chrześcijański") otrzymuje coś, co nie potwierdza jego wiedzy o świecie,
ani też jej nie podważa. Nie potwierdza, oczywiście, skoro powiada, że to,
co Polak (katolik) uważał i uważa za niższe i materialne, jest w istocie
wyższe i słowne; nie podważa też, bo nie zawiera krytyki kultury
chrześcijańskiej w jej punktach zasadniczych, a tylko jej oskarżenie z
żydowskiego punktu widzenia, oraz żydowską samochwałę ...
Czytając tę powieść chrześcijanin czuje się równie nieswojo, jak czułby
się Niemiec czytający "Krzyżaków". Niemiec taki chętnie zgodzi się z tym,
że Krzyżacy posługiwali się ogniem i mieczem w kolonizacji wschodu, ale
cicho, lub głośno zaprotestuje gdy się z powieści Sienkiewicza dowie iż
zakon N.M. Panny był gniazdem rozbójników, a Kraków szczytem kultury.
Podobnie ja: przyznam, że palenie Żydów to zbrodnia, ale nie zgodzę się,
2938

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

że spalenie Żydów i złupienie ich, było jedynym zajęciem chrześcijan.
Palono nie tylko Żydów i palili nie tylko chrześcijanie. Spalenie człowieka
na stosie w XV wieku, to było tyle, co dzisiaj wsadzić go na 5 lat do
więzienia.
Porównywanie w historii jest zawsze ryzykowne; nie tylko dwóch
kultur, ale dwóch epok z sobą porównywać nie można. Cena życia rośnie z
roku na rok! Jeszcze ćwierć wieku temu, wyrok śmierci był banalny, dziś
jest skandalem.
Krótko mówiąc: jako powieść "dla pokrzepienia serc żydowskich",
"Przybysz z Narbony" może być odczytany tylko przez Żydów; poza
obrębem kultury żydowskiej może liczyć tylko na hipokryzję. Sumienie
nie-Żydów jest tak obciążone poczuciem winy za niedawną masakrę, że
chętnie przytaknie Stryjkowskiemu i uda, że nie widać ukrytych w jego
powieści zniewag i upokorzeń.
Nie ma w tej powieści ani religii, ani historii. Jest tylko sztafaż rytualny
i "tło" oraz "realia", dość zabawnie odpisywane z popularnych książek.
Pełno więc hymnów i czynności, oraz pełno informacji o strojach, meblach
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i sposobach sprzedawania owoców. Nie ma religii, i nie ma historii, tylko
narodowy resentyment wyrażany dość prostodusznie.
Nie ma też fabuły - Eli zabiera się do swojego "zamiaru" (jak) sójka do
odlotu za morze - i nie ma psychologii: zwłaszcza to, co dzieje się w sferze
"miłości", jest wprost niewiarygodne. Np. "wyznanie Mariany".
Najlepsze są rzeczy rodzajowe: monolog rzemieślników, narada
starszych. W tym zakresie to bardzo zdolny pisarz.
Ależ go wydęto!
*
Zbigniew Brzeziński: System międzynarodowy.
Uważa, iż ZSRR zasadniczo zmienił cele swej strategii. Odstąpił od
myśli, którą dawniej (za czasów Chruszczowa) dzielił z Chinami, iż
zmiany w globalnym układzie sił przygotowują się w krajach
rozwijających się, i że to one zarzewiem "światowej rewolucji". Zetknięcie
się z konserwatyzmem tych krajów, straty tam poniesione (np. w Egipcie),
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oraz - co najważniejsze - przejawy kryzysu w USA i w Zachodniej
Europie, podsunęły radzieckim ideologom starą myśl o "nieuchronnym"
kryzysie kapitalizmu. I na ten kryzys zdaje się teraz liczyć Breżniew.
Dlatego zamiast uzbrajać Arabów, zbroi się sam i otacza zachód pasmem
baz morskich.
Co do Polski, Brzeziński wylicza 4 warianty: 1) Polska będzie wolna
jak przed 1939, 2) Polska będzie nieco wolniejsza niż jest dzisiaj i bardziej
związana z zachodem, 3) Polska będzie tak samo zależna, jak dzisiaj, 4)
Polska zostanie wcielona do ZSRR.
Wariant 1) wymagałby wg. Brzezińskiego rozpadnięcia się ZSRR i
utrzymania podziału Niemiec, wariant 2) przemian wewnętrznych w
ZSRR, wariant 3) nie wymaga niczego tylko trwania, wariant 4) dojścia w
ZSRR do władzy czynników wielkomocarstwowych i szowinistycznych oraz wycofania się USA z Europy. Wszystko wskazuje na to, że
najrealniejszy jest wariant 3), a niewykluczony 4). Pierwszy jest mało
prawdopodobny, a nawet wręcz niemożliwy, a 2) najbardziej pożądany.
Co z tego wynika?
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Że trzeba działać przeciw status quo, starając się zmieniać istniejący
stan rzeczy w duchu realizacji wariantu 2), a bronić się ile sił przeciw
wariantowi 4).
22.4.
Wczoraj wieczorem ociepliło się nagle i zaczął padać wiosenny deszcz.
W domku było duszno, spać nie mogłem. kali też kręcił się przez całą noc,
budząc mnie co chwila. Sąsiad, Świtkiewicz wołał do mnie z boku;
zobaczył światło, a widząc, że nie ma samochodu, pomyśłał, że ktoś
włamał się do domku. Śniło mi się, że słyszę jakiś okropny chrobot na
dachu. Chciałem krzyknąć na Kazię, ale nie mogłem wydobyć głosu z
gardła. Śniło mi się jeszcze, jakieś przyjęcie u Scanlana, na które
poszedłem z Jędrkiem, który spóźniał się, gubił mi się ciągle i za dużo jadł.
Wyszedłem wcześniej obchodząc stół, i patrząc jakie masy jedzenia
nakładają sobie nasi rodacy na talerze. Jakiś znany profesor grzebał się w
olbrzymiej kupie szynki i pasztetu. Za późno wczoraj zjadłem kolację.
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Przez te późne kolacje, które sobie robię (oczywiście, na ciepło) mam tu w
ogóle bardzo dziwne sny, które podziwiam za inwencję fabularną i
trafność. Niezapisane, zacierają się w pamięci, zwłaszcza ich szczegóły,
które są najciekawsze.
26.10.
Scenariusz dla Wajdy.
Upały. Wczesne, majowe.
Miasto.
Plagi: rozbudowa, szosa, pośpiech przed świętem lipcowym,
cmentarzysko, które przeszkadza, wyścig pokoju, zjazd kombatantów,
koniec roku szkolnego i popis na stadionie, najazd Amerykanów etc. etc.
I na to wszystko obłąkany dyrygent, który dręczy orkiestrę.
Jak gdyby nigdy nic.
Wszystko jakby się działo w mózgu sekretarza KW.
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27.IV.
Osoby, które mi się tu śniły:
Gierek, Jaroszewicz, Joasia Guze, Halina Mikołajska, Maśka, Jędrek,
Scanlan.
29.IV.
Czytanie Plutarcha.
Odwaga Aleksandra Wielkiego.
Jakże dobrze rozumiem dlaczego tę książkę tak lubiano niegdyś!
Kopalnia tematów dramatycznych. Historia lekarza Filipa z Akarnanis
oskarżonego przez Parmaniona o zamach na życie Aleksandra: król
pokazał mu list Parmaniona wpierw łyknąwszy lekarstwa. "Był to
dramatyczny i osłupiający widok, gdy ten czytał, a tamten pił".
Aleksander Wielki "mówił, że śmiertelność swą poznaje najlepiej ze
snu i namiętności cielesnych; z tej samej bowiem słabości występuje w
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naturze zarówno uczucie zmęczenia, jak i przyjemności. "
Aleksander "okazywał swe uznanie, za każdy dowód męstwa, jakby
jakiś strażnik; osobisty przyjaciel pięknych czynów".
Plutarch: wzory męstwa, szlachetności, inteligencji, dowcipu. A przy
tym wielkie temperamenty, wielkie dramaty, wielkie konflikty. Wielcy
ludzie z ich słabościami.
Cała cywilizacja uformowana na tych i innych wzorach.
Na czym właściwie opiera się nasze dzisiejsze wychowanie?
"Bohaterowie", których przedstawiamy, mają charakter zupełnie inny,
sakralny, zbiorowy. Mają wszystkie te cechy, które wymienia Czarnowski.
Są to bohaterowie - hasła wywoławcze, patronowie raczej, "świadkowie"
wartości nie zaś żywe przykłady postępowania.
Wilga, 26.5.
Nowe rekolekcje w naszej chałupie.
Nowości: aresztowanie całego aktywu KOR-u.
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Nowy list. Nowe głupstwa Artura.
Odkrycie na nowo Kazi. Jest niezawodna.
Doznanie tej ufności sprawiło mi ból, jaki daje wielka i nagła miłość.
Małżeństwo Jędrka. Lezie w niewolę.
Niezmienny gniew na samego siebie, na stratę czasu, na zagapienie się,
na brak decyzji w wyborze i prowadzeniu pracy.
"Cokolwiek życia mamy poza sobą, należy to do śmierci". Seneka.
5.VII.1977.
Wczoraj zdjęto mi z ręki gips po zapaleniu pochewki ścięgna, ale ręka
boli nadal i ścięgno jak skrzypiało tak skrzypi. Jędrek zgubił dokumenty i
klucze do mieszkania. Nie dostałem pożyczki ze związku na mieszkanie
dla Jędrka, a Centkiewicz z mojego powodu dostał wylewu. Tak mi
powiedziała wczoraj Centkiewiczowa. Kazię pozbawiono wszystkich
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dotychczasowych funkcji, odsunięto od kontaktów z czytelnikami gazety i
cofnięto od awansu. Koszyk, w którym sikorki uwiły sobie gniazdo w
Wildze, nad naszym oknem, spadł; znaleźliśmy na ścieżce cztery martwe
pisklęta.
*
7.VII.
Napisałem wczoraj list do Centkiewiczowej, powiadamiający, że o
wylewie, którego Centkiewicz dostał jakoby z mojego powodu, wiedzą
inni. Oczywiście, mówiła mi o tym Kamińska, która to wie od
Żuławskiego. Centkiewiczowa zaklinała mnie, abym nikomu nie mówił.
"Jeżeli pan to powtórzy, ja i tak się dowiem" - powiedziała dosłownie, co
zabrzmiało jak jakaś pogróżka.
Głupstwa, a mnie trzeba zaraz stu tysięcy.
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*
Przeczytałem Korzona książkę o Kościuszce. Znalazłem w niej
niewiarygodną masę zmyśleń i upiększeń, świadczących o zupełnym
zaćmieniu umysłów na punkcie naszych bohaterów.
Kościuszko był napewno bardzo uczciwym i miłym człowiekiem, ale
rolę odegrał opłakaną we wszystkich zdarzeniach, w których brał udział;
najpiękniejszą jego cechą było rzeczywiście współczucie dla uciśnionych czy to murzynów amerykańskich, czy to chłopów polskich i białoruskich.
Zresztą poczytajmy jeszcze dalej nie bądźmy pochopni. W
szczególności trzeba się zająć organizacją i duchem politycznym
insurekcji, o której Korzon pisze miło, całą uwagę poświęcając głównym
jej sitwom.
*
Z ordynansu Szczęsnego Potockiego w imieniu Konfederacji
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Targowickiej (2 lipca 1792):
"wpajać tę prawdę w podkomendnych, że ta potencja (Rosja) jest
naturalną, przez pozycję i położenie państw swoich przyjaciółką Rzplitej,
że tej potencji i całość i wolność Polski jest miła ... "
*
Herbst:
"Zadaniem Igëlströma było - jak się zdaje - sprowokowanie ruchawki
łatwej do stłumienia". (Hist. Polski, t. II cz. 1. str. 313).
"Zmniejszenie stanu wojska do połowy i przymusowy werbunek
zredukowanych żołnierzy do wojsk zaborczych miał uniemożliwić
powstanie, albo też sprowokować tylko ruchawkę wojskową - pretekst do
ostatecznej likwidacji państwa". (tamże 314).
*
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Terror Kilińskiego po 28 czerwca: aresztowanie 947 członków ruchu
jakobińskiego, wcielenie do wojska "podejrzanych".
*
Franciszek Paszkowski: "Dzieje Tadeusza Kościuszki Pierwszego
Naczelnika Polaków przer. ..., Kraków 1872.
"Obcy nieznajomy i bynajmniej niepolecony młodzian, oświadczywszy
tam Waszyngtonowi, iż przybywa w chęci bronienia niepodległości
pozostałych Stanów; na wątpliwe i surowe pytanie doświadczonego męża;
jakie przynosi zdolności? odpowiada "doświadcz" i tem słowem dla siebie
samego [...] zawodu." (str. 16).
*
Podoba mi się ten Paszkowski: o Kołłątaju i Ign. Potockim pisze, iż
byli "bardziej uczonymi (...) niż na dzielnych polaków przystawało". (str.
2950

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

42). Czyżby to były opinie jego znakomitego przyjaciela?
Do antologii:
Z Paszkowskiego:
"Rozmowy Pawła I z Tadeuszem Kościuszko Generałem polskim, w
więzieniu w Petersburgu, przez obecnego onym Księcia Moftia Gagarina
napisane po francusku.
Rozmowa pierwsza, str. 278-281.
Tamże:
Kościuszko i Napoleon, str 349-357.
Napoleon: - Zrzekłszy się uzasadnionego tronu Francji, nim się z twego
sąsiedztwa oddalę, chciałem wiedzieć i pomówić z tym, który w młodości
mojej był mi wielbionym wzorem".
Napoleon: "Kiedy wszyscy mnie uwielbiali i prawie u nóg mi leżeli,
ubodło mnie, że ten, któregom ja wielbił nie tylko mnie nie wielbił, ale
otwarcie ode mnie stronił".
Na zakończenie:
"Gdybym nie był Napoleonem, chciałbym być nim" (tj. Kościuszką).
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9.VII.
Mądrość, inteligencja.
Inteligencja według Bergsona:
"Nieokreślona zdolność rozkładania wedle bądź jakiej zasady i
składania napowrót w bądź jaki system".
Przeciwieństwo bądź to intuicji, bądź to instynktowi.
12.VII. - wykreślone.
14.VII.
Adam Michnik: Kościół, lewica, dialog.
O Henryku Dembińskim:
Droga H.D. ilustruje nie tylko jego własny dramat, ale także dramat
polskiego katolicyzmu i polskiej lewicy. W środowiskach katolickich
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konsekwentny antyfaszysta i zwolennik strukturalnych reform społecznych,
wróg endeckich rycerzy kastetu nie miał czego szukać. Z kolei lewica nie
umiała i nie chciała zaakceptować w całym bogactwie jego złożonej i
oryginalnej osobowości. Dembiński mógł stać się lewicowym publicystą
jedynie za cenę okaleczenia własnej myśli, za cenę odarcia jej z religijnej
wrażliwości i religijnej żarliwości. Dopiero zubożony o tak ważny wymiar
swojej osobowości jak wiara w Boga, mógł się stać człowiekiem lewicy.
Mógł więc głosić prawdy i wartości Ewangelii, ale nie mógł ich nazywać
ewangelicznymi; mógł domagać się sprawiedliwych reform społecznych,
ale nie mógł posługiwać się specyficznie chrześcijańską argumentacją za
sprawiedliwością w stosunkach międzyludzkich. W ten sposób obóz lewicy
wzbogacał się o utalentowanego pisarza politycznego, ale zarazem utracił
odrębny a doniosły wymiar myślenia o ludzkiej egzystencji".
*
Napisz felieton o instynktach!
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O instynkcie prawdy, sprawiedliwości, wolności, szczęściu, porządku
etc.
Za dużo mówimy o przekonaniach.
Za dużo przypisujemy przekonaniom.
W istocie ludzie różnią się od siebie na tyle przekonaniami powstałymi
po namyśle, ile stopniem rozwoju instynktów, i naiwnością ocen.
"Bieg po równi pochyłej, który doprowadził ludzi szlachetnych i
prawych do zgody na stalinowskie kłamstwo, na przemoc i zbrodnię ...
Jednym z istotnych czynników, który wpływał na dokonywane wówczas
wybory ideowe był lęk przed klerykalną prawicą ... warunkowany przez
określoną wizję polskiego katolicyzmu ....
*
Ks. Stefan Wyszyński: "Świętość ... to umiłowanie prawdy i wolności".
Michnik: "Gdzie był główny wróg postępu i dobra w owym czasie? W
kościołach katolickich, czy w komitetach partyjnych i urzędach
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bezpieczeństwa?" (str. 45)
O atakach rewizjonistów na kościół:
"Wczoraj jeszcze atakujący religię i biskupów, wczoraj jeszcze
aktywiści frontu ideologicznego partii, chwalcy reżimu, gdy był on
szczególnie okrutny, a dziś - wciąż nie uznający swej osobistej winy,
przerzucający odpowiedzialność na obiektywne warunki i innych ludzi,
bijący się w cudze piersi, a jednocześnie - znów w todze moralistów gromiący nietolerancję, u innych, tych wczoraj prześladowanych" (47).
O ich opozycyjności:
"Skąd ten rygoryzm moralny u ludzi, którzy pisali apologie polityki
Bieruta? Czym wytłumaczyć ich niezłomność wobec względnie liberalnej
polityki Gomułki? ... "
To samo pytanie można zadać dzisiejszej opozycji, która koncesje
uczynione przez Gierka - a raczej jego taktykę przeczekiwania wykorzystuje właśnie przeciw niemu; powstaje więc zjawisko
paradoksalne: im reżim łagodniejszy, tym opozycja ostrzejsza.
Ale to zjawisko jest paradoksalne tylko z punktu widzenia aparatu
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władzy. Nie jest takie ani z punktu widzenia społeczeństwa, ani z punktu
widzenia historii. Wszystkie rewolucje wybuchały wtedy dopiero, gdy stare
reżimy słabły; pozatem nowość dzisiejszej opozycji polega na tym, że nie
jest skierowana przeciwko praktyce politycznej, lecz przeciwko zasadzie.
Nie przeciw ekipie, ale przeciw ustrojowi. Dzisiejsza opozycja już wie, że
ustrój naprawić się nie da.
*
Z listu biskupów (196?):
"szkodliwy klimat kłamstwa upowszechnionego w naszej Ojczyźnie".
15.VII.
Rozum i instynkty.
Przekonania i instynkty.
[Demokryt] nie posługuje się terminem "rozum" dla oznaczania jakiejś
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władzy poznającej prawdę, lecz mówi, że dusza jest tym samym, co
rozum" (Aryst.)
Empedokles:
Dusza składa się z wszystkich pierwiastków, a każdy z nich jest duszą
... I tak ziemią widzimy ziemię, wodą wodę, eterem boski eter, ogniem
niszczycielski ogień, miłością miłość, smutną nienawiścią nienawiść".
Znaczyłoby to, że dusza jest całością bytu, rodzajem matrycy; i że
sztuka postrzegania, poznawania i wnioskowania polega na uruchomieniu,
ożywieniu odpowiednich władz duszy, i odczytania jej pierwotnego zapisu.
Oczywiście - podobnie Platon: "tylko nam podobnym poznaje się rzecz
podobną".
Czy mamy jeszcze instynkty?
*
List do przyjaciela na wakacjach.
Mój drogi, wyjechałeś ma odpoczynek nie zostawiając mi adresu, ani
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ogólnikowych nawet wiadomości ...
Odpoczynek od czego?
Jeśli zmęczone są twoje nogi i ręce, nie odpoczną, a przeciwnie, teraz
dopiero namacham się nimi, uganiając za ... Pod tym względem ja, tu w
Warszawie mam nad tobą nieskończoną wyższość.
*
Przyjaciel napisał mi z wakacji, że jest niezadowolony z domu, w
którym mieszka, z sąsiedztwa, z miejscowości, z krajobrazu, z klimatu, z
wyżywienia, z towarzystwa; list jest zdawkowy i utrzymany w tonacji stylu
tak modnego obecnie czarnego humoru.
Napisałem mu, aby natychmiast stamtąd wyjechał.
Odpowiedział z oburzeniem: jak to "wyjechał"? Czyż nie wiem ile go
to dotąd kosztowało i z jakim trudem połączony jest przyjazd i wyjazd?
Dobrze mi mówić "wyjedź", kiedy sobie siedzę w Warszawie!
Odpisałem mu więc, aby poświęcił wszystko, sprzedał co ma i
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wynajętą furmanką przedostał się do najbliższej stacji.
Napisałem mu jaką udręką przecież jest wspomnienie złych wakacji. A
to dlatego, że jest zazwyczaj nieszczęściem, którą sami sobie zazwyczaj
ściągamy na głowę, płacąc za nie.
Spowodowałem tym jeszcze większy jego gniew.
Poradziłem mu więc, aby starał się zmniejszyć, o ile możności, skalę
otaczających go nieszczęść.
Niechaj zażąda, aby uporządkowano mu mieszkanie i najbliższe
otoczenie, niechaj unika towarzystwa; niechaj porzuci spacery.
- Jak ty sobie to wyobrażasz? - napisał mi. - Chcesz, aby mnie tu wzięto za
gbura i odludka? I chcesz, abym mój odpoczynek poświęcił dla użerania
się?
- A więc nie kłam, żeś jest nieszczęśliwy - napisałem mu - jeżeli wahasz się
poświęcić tak mało dla tak wiela. Nie jesteś ani tak skąpy, ani tak zgodny,
ani nawet tak leniwy, aby to wszystko znosić, i za to płacić. Odpowiada ci
ten stan pół-udręki, i ten rodzaj nieszczęścia, z którego można drwić.
Odpowiada ci to, bowiem stanowi łatwy do opanowania skrót twego losu
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człowieczego i twej ludzkiej problematyki. Odpowiada ci, jako teoria
alegoria rzeczy ostatecznych, i jako przystępna forma roztrząsania swej
wolności.
*
Seneka:
"'Aby udziałem twym była prawdziwa wolność, winieneś służyć
filozofii." (Epikur). Kto jej się podporządkował i oddał, ten nie doznaje
nawet jednodniowej zwłoki, jest wyzwalany natychmiast. "Bo właśnie
służba filozofii jest wolnością. ". Listy I, 8.
*
"Jesteśmy w błędzie oczekując śmierci w przyszłości: w znacznej
mierze nastąpiła ona już w przeszłości. Cokolwiek życia mamy poza sobą
należy to do śmierci. " (Listy I. 1).
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*
Wilga, 18.VII.
Z listów Haliny Mikołajskiej (Zapis 2):
"Każdy ma coś do ocalenia, co go może skłaniać do obojętności i "nie
brania udziału". Jeden ma talent, drugi zdolne i ukochane dzieci, jeszcze
inny napoczęte dzieło, ale też każdy jest odpowiedzialny za życie prawdy".
(Z listu do pewnego księdza).
19.VII.
Z książki Michnika:
" ... Władzy nie chodziło wcale o przywileje kościoła - te były już
dawno zlikwidowane, tylko o sterroryzowanie społeczeństwa, o nasycenie
potocznej mentalności ksenofobią, o integrację narodu wokół haseł
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szowinistycznych". (chodzi o kampanię przeciw listowi biskupów polskich
do niemieckich w 1966 r.).
Michnik umie czytać zdarzenia w kategoriach historii narodowej, a ta
ostatnia nie jest dla niego grą polityczną tylko, lecz realizacją celów
niewidzialnych: prawdy, sprawiedliwości, bogactwa duchowego. Michnik
jest politykiem, ale i humanistą.
Krytyka postawy "laickiej lewicy" w 1966 roku wobec kampanii
antykościelnej i "rehabilitacja" Kościoła za jego stanowisko wobec
pogromu w 1968.
*
Co to jest "teologia polityczna" J.B. Metza?
*
Z kazania Prymasa (marzec 1968):
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"W każdym społeczeństwie są ludzie, który mają obowiązek mówić
prawdę. Są do niej przygotowani przez wiedzę, studia, doświadczenie,
znajomość życia. Oni muszą mówić prawdę! To jest obowiązek moralny i
społeczny! Jeśli oni będą milczeć, do głosu dojdzie tania demagogia i
będzie zatruwać społeczeństwo ... Ktoś musi mówić prawdę ...
Z listu Episkopatu (1.8.1969):
"Człowiek ma prawo do prawdy. Poszukiwanie i głoszenie prawdy jest
środkiem obrony przed poddaniem człowieka w niewolę ... Musimy
zdobyć się na odwagę i wystąpić w obronie prawdy, jeśli chcemy
zachować własną godnność. Pisarze, publicyści, ludzie pióra, apelujemy do
was: piszcie prawdę, brońcie prawdy we wszystkich dziedzinach życia i
nauki. Dajcie w ten sposób dowód miłości bliźniego".
*
Michnik:
"Wiara w boskość Chrystusa jest wynikiem Łaski i jako taka dana jest
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tylko niektórym, ale wiara w nienaruszalność Chrystusowych przykazań
jest powinnością każdego człowieka, bo jest jedynym światłem ocalającym
ludzką wolność i godność przed przemocą i spodleniem, przed nihilizmem
i piekłem samotności". (91).
*
O konieczności rewizji światopoglądu lewicy: musi ona (owa rewizja)
dotknąć samych korzeni tego pełnego pychy przekonania, że - w istocie
rzeczy - my znamy prawdziwą drogę postępu i rozumu ...
... Ani my, ani nikt w świecie nie wie jakimi drogami potoczy się
historia, natomiast my właśnie - bardziej niż ktokolwiek inny - powinniśmy
rozumieć, iż taka pseudowiedza miewa zbrodnicze konsekwencje ... "
Jest to więc próba sprowadzenia myśli lewicowej z drogi ...
wolnotematycznej (?) na krytyczną.
*
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I dalej:
"Równie złowrogie konsekwencje kryje w sobie zadufane przekonanie
o nieistnieniu porządku nadprzyrodzonego ... Zachowajmy na tej drodze
pełnej poszukiwań, upadków i wzlotów, szacunek dla tych, którzy wierzą,
iż został im objawiony jakiś ład ponadludzki ... Szanując cudzą wiarę,
będziemy mogli domagać się szacunku dla naszej niewiary. ".
*
Zasadnicza zmiana i co wobec tego zrobi Kościół:
"Powoli krystalizuje się opozycja, która wyznając tradycyjne wartości
lewicy odrzuca jednoznacznie ... polityczny ateizm".
... "W tej sytuacji ludzie Kościoła katolickiego będą musieli
zadeklarować, czy - w porządku doczesnym - posłannictwem Kościoła ma
być obrona Kościoła, czy obrona człowieka? ... Czy (kościół katolicki)
pragnie pełnić swą misję apostolską w warunkach rozdziału Kościoła od
2965

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

państwa, czy też chce wespół z władzą państwową sprawować rządy nad
narodem? ... Czy chce matkować politycznym partiom wyznaniowym czy
też - rozdzielając "boskie od cesarskiego" - ograniczy się w przedmiocie
polityki do wskazań równie ogólnych, jak te zawarte np. w encyklice Pawła
VI? (98).
*
Religia bez przymusu istnieć nie może. W krajach katolickich i
prawosławnych istniał przymus państwowy wykonywany przez szkołę,
urzędy, wojsko, cenzurą, i podkreślony państwowym rytuałem. W krajach
protestanckich, istniał przymus obyczajowy, utrzymywany przez rodzinę i
środowisko społeczne. Ten pierwszy zniknął we wszystkich krajach
katolickich, poza komunistycznymi, gdzie się utrzymał w formie oporu
przeciw prymatowi ateistycznemu. W krajach protestanckich utrzymuje się
nadal, choć nieco osłabiony. Co by się stało w krajach katolickich takich
jak Polska Węgry, gdyby ustąpili z nich komuniści? Kościół wedle
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zapewnień nowej opozycji ostałby się jaka bardzo szanowna instytucja; nie
wątpię w to. Ostałby się pod warunkiem apolityczności (tego domaga się
Michnik): co stałoby się natomiast z religią, której nie zagwarantuje ani
władza państwowa, ani obyczaj?
Sądzę, że religia nie jest sprawą wyboru wolnego; jest dziedzictwem,
dla którego przekazania muszą istnieć obyczajowe i ustrojowe warunki.
Indyferentna tolerancja, jaką Michnik proponuje nie jest może
wyrokiem śmierci dla Kościoła, który nawet bez wyznawców, mocą
tradycji, nawyku, w majestacie historii i liturgii trwać może wieki całe, jak
trwa angielska monarchia, albo powaga Dalaj Lamy; jest natomiast
wyrokiem śmierci dla religii.
*
Stanowczo powinienem przestudiować sprawę religii w USA, które
wydają mi się krajem wzorcowym dla przyszłości także i pod tym
względem! I napisać o tym artykuł, lub nawet książkę!
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*
Ciekawe, że kwestia religijna, zjawiła się nagle w centrum wszystkich
rozumowań politycznych.
*
Przeczytaj ks. Żywczyńskiego?
Przecz. J.S. Milla "O wolności".
Michnik o "rozszczepieniu kultury narodowej: "osobliwymi drogami
podążał Polak-radykał wyposażony w idee praw człowieka i etykę laicką, a
innymi szedł Polak-katolik świadomy swych obowiązków wobec Boga i
Ojczyzny.
... Dochodził do dramatycznych konfliktów ... Laicką lewicę zbliżył do
Kościoła i chrześcijaństwa dopiero komunistyczny totalitaryzm i
świadomość zagrożenia wspólnych wartości. " (109).
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*
... "Spotkanie lewicy laickiej z chrześcijaństwem, z Kościołem ... jest
wielką szansą dla polskiej kultury. Stwarza nadzieje na stanowcze
przełamanie gettowości naszego życia umysłowego, na likwidację
sztywnego podziału na dwa obozy: katolicki i laicki oraz na zastąpienie go
pluralistyczną jednością naszej kultury ... Katolicy pozostaną katolikami,
laicy laikami" ....
*
"Ludzie Kościoła muszą zdecydować się ... czy ich celem jest dążenie
do zastąpienia oficjalnie głoszonej totalitarnej i integralnej koncepcji
kultury "socjalistycznej" również integralną doktryną "kultury katolickiej",
"czy też [...] po prostu warunków, w których byłby możliwy swobodny
rozwój całej kultury narodowej".
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Dalej pisze, że opóźnienie "kultury katolickiej" jest arbitralne. Kultura
jest jednością ... Takiej właśnie kultury - pluralistycznej, lecz pojmowanej
jako jedność - musimy bronić ... my, ludzie lewicy laickiej, zupełnie
niezależnie od tego, jaką linię postępowania wybierze Kościół ... Każda
konfiskata książki o treści np. religijnej powinna być traktowana jak
konfiskata własnej książki; każdą represję polityczną musimy traktować
jako represję godzącą w nas samych; każdego prześladowanego, musimy
bronić jak najbliższego towarzysza. Tylko wtedy dochowamy wierności
własnym ideałom".
*
Sowietyzacja i dwa nurty oporu: nurt Kontynuacji i nurt kontestacji.
*
"Brak wolności sumienia i wyznania jest fragmentem i pochodną braku
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wolności obywatelskich. " (136).
"Dlatego jedyną drogą do likwidacji konfliktów i napięć wyznaniowych
jest walka o prawa człowieka; nie jest taką drogą natomiast dążenie do
ugody Kościoła z antynarodowym i totalitarnym reżimem. " (126).
*
"W języku rządzących Komunistów nie istnieje pojęcie kompromisu.
Każde ustępstwo partnera traktowane jest jako okazja do kolejnej eskalacji
ucisków i coraz dalej idących żądań "... Jedyną skuteczną metodą
postępowania z rządzącymi Komunistami jest twardy opór i nieustępliwa
obrona własnych zasad" ... (139).
*
Acha!:
"Z punktu widzenia humanistycznych wartości wyznawanych przez
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ludzi lewicy laickiej indyferentyzacja religijna jest zjawiskiem obojętnym.
Może sprzyjać upowszechnieniu postaw humanistycznych i
tolerancyjnych, lecz równie dobrze może wyzwalać postawy totalitarne. A
przecież właśnie praktyczne postawy są istotne, nie zaś ich
światopoglądowe inspiracje. Indyferentyzm religijny żadnej postawy
praktycznej nie determinuje". Dlatego niewiara nie jest żadną wartością dla
nikogo poza fanatycznym ateistą. Jest faktem egzystencjalnym, którego
społeczne skutki mogą być rozmaite" ... Podobnie jest z religijnością ... Z
punktu widzenia lewicy laickiej sam akt wiary w Boga osobowego jest
równie obojętnym jak akt niewiary. Anty-wartością są jedynie określone
formy religijności; te które wiodą do fanatyzmu i nietolerancji"
Chociaż wiara niezawsze prowadzi do dobra, to prześladowanie wiary
zawsze wiedzie ku złu. Kiedy przemocą niszczy się religię, wtedy z
pewnością użyje się tej przemocy do tępienia wszystkich inaczej
myślących. Swoboda wyznawania Boga jest najbardziej widzialnym
znakiem rzeczywistego funkcjonowania praw obywatelskich. Zamach
władzy państwowej na tę swobodę jest zawsze symptomem totalizacji
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życia umysłowego. Od tej reguły nie ma wyjątku, albowiem władza
totalitarna nie może zaakceptować deklaracji Piotra i Apostołów o tym, że
trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
W języku lewicy laickiej oznacza to, że człowiek posiada z tytułu
swego człowieczeństwa prawa, których żadnej władzy nie wolno
unieważniać. Oto powody, dla których ludziom lewicy laickiej winno
zależeć na obronie praw religii". (140) ... "Rzeczywistym wrogiem lewicy
laickiej nie jest Kościół, lecz totalitaryzm, zaś centralnym problemem jest
konflikt pomiędzy totalitarną władzą, a całym wyzutym z praw, polskim
społeczeństwem. Kościół odgrywa w tej walce z totalitaryzmem rolę, której
niepodobna przecenić. ".
*
Podziały na lewicę i prawicę. "Centralnym elementem myśli lewicowej
w totalitarnym państwie musi być antytotalitaryzm. W tym sensie
nieaktualne są stare podziały uformowane w warunkach demokracji
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mieszczańskiej. W odmiennej po 1945 roku sytuacji politycznej walka o
idee lewicowe jest przede wszystkim walką o wolność i prawa człowieka. "
(145)
Jako socjalista jestem przeciwnikiem kapitalizmu. Ale jako socjalista
uważam za największy koszmar naszych czasów, za największego wroga
postępu, demokracji i socjalizmu nie system kapitalistyczny bynajmniej,
lecz reżimy totalitarne. Wszystkie: kapitalistyczne i komunistyczne, Chile i
ZSRR, Chiny i wszystkie kraje, gdzie deptane są elementarne ludzkie
prawa ... Kiedy mówię "dialog" z chrześcijaństwem to nie mam na myśli
intelektualnej szermierki czy taktycznej rozgrywki o władzę - idzie mi o
elementarz ludzkich wartości. " (144).
*
"Cień mausrasizmu unosi się nad polskim życiem umysłowym. " (155).
*
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Wprowadza potem korektę swej idei rozdziału Kościoła od Państwa,
przyznaje, że stanowiło by to odcięcie Kościoła od świata, a w
konsekwencji jego sowietyzację. "Obie strony muszą zaakceptować
pluralizm jako trwały składnik polskiej rzeczywistości. " (156)
"Myśl lewicowa musi być otwarta na wszystkie idee niepodległościowe
i antytotalitarne. " (164)
"W środowiskach polskiej inteligencji częsta jest narzekanina na
ograniczenie swobód, na brak wolności, na cenzurę. Najdalszy jestem od
lekceważenia tych składników naszej sytuacji, ale za kształt polskiego
życia umysłowego i moralnego, nie tylko władza ponosi odpowiedzialność.
Ponosimy tę odpowiedzialność wszyscy. Władza może ramy wolnej
wypowiedzi poszerzać lub zawężać, ale władza nie może nas uczynić
ludźmi wolnymi. Nasza wolność zaczyna się od nas samych, a nie od
władzy ... "
"Obawiam się, że jutro będzie za późno. Płonącego domu niepodobna
będzie ugasić atramentem: pozostanie popiół czczych idei. " (167).
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*
"Zazdroszczę wszystkim chrześcijanom tej ufności i tego spokoju.
Moja ufność i mój spokój nie mają tak głębokiego zakorzenienia, nie mają
sankcji nadprzyrodzonej. Mają jednak sankcję, którą skłonny jestem
uznawać za absolutną ... podstawę kanon wartości kultury europejskiej w
jej szczególnym, polskim wcieleniu. Jest to więc sankcja ludzka i
ponadludzka zarazem. Ludzka, gdyż kanon stworzyli ludzie, ale
ponadludzka, gdyż zniesienie tego kanonu będzie unicestwieniem tych
wszystkich treści człowieczej egzystencji dla których warto żyć i cierpieć.
" (168).
*
Wilga, 21. VII.
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Musset: Le confession d'un enfant d'un siecle.
Musset 17-letni napisał do przyjaciela:
"Je voudreis etre Shakespeare on Shiller; je ne fais done rien".
*
Przeczytaj i ew. przetłumacz "Obermanne Senancoura!
*
Musset: str. 25 - charakterystyka generacji romantycznej, jakże różna
od pojęcia romantyzmu i obrazu tego samego pokolenia we wschodniej
Europie oraz w Niemczech! Jest to różnica taka, jaka między radzieckimi
czy polskimi dysydentami, a kontestatorami na zachodzie.
Warszawa, 28.VII.
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Ślub Jędrka.
Pusto w domu.
To jest jednak inna nieobecność, niż np. wyjazd na wakacje.
*
Wizyta Adama.
Wciąż ten sam problem: działalność antyreżimowa, otwarta, połączona
z wyczekiwaniem na łaskawość, quasi-tolerancję, czy po prostu inercję
władz.
Adam nazywa to presją. Ja to nazywam hipokryzją i twierdzę, że
pomimo wszystko jest to działalność wpisana w reżim. Logiczniejsze
wydaje mi się działanie konspiracyjne zmierzające do zbudowania
paralelnego państwa.
To co robią Adam, Kuroń i inni, jest napewno bardziej efektowne, ale
też niesłychanie kruche. Opiera się wyłącznie na ludziach, którzy nie mają
już nic do stracenia, albo takich, którym straty, jakie im może zadać reżim,
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już w niczym nie grożą. Szeroka konspiracja może natomiast zaciekawić i
wciągnąć naprawdę rzesze ludzi z różnych środowisk.
*
Sytuacja ogólna:
Dlaczego ich wypuszczono?
Rumunia także wypuściła swoich więźniów politycznych.
Chwilami wszystko mi się to wydaje polską drogą do rumunizacji.
Ideałem Gierka jest państwo politycznie zabezpieczone od rosyjskiej
interwencji, a gospodarczo na tyle swobodne, aby mogło utrzymać
dotychczasową strukturę - centralizmu państwowego złagodzonego przez
indywidualne rolnictwo, prywatne rzemiosło i handel.
29.VII.
As I know. (Na czerwono)
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31.VII.
Kościół, lewica, dialog.
Transformations:
Clapton, Marx etc.
Czytaj więc: Jean Revel (?) Eutre [...] et Marx ... (?). Sprawdzić w
czytelni amerykańskiej.
Wizje.
Nadzieje.
Światła.
Przekonania.
Wiara.
Co to jest wiara.
Przyszłość wiary.
Wierzyć w siebie.
Wierzyć w innych.
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Wiara w przyszłość, to wiara w innych.
Wiara w siebie - w swoje siły czy w swoje szczęście.
Innymi słowy: wierzę w to, że świat będzie lepszy, czy w to, że ja sam
będę szczęśliwy, czy w to, że potrafię przyczynić się do szczęścia drugich,
czy w to, że szczęście w ogóle jest możliwe.
Aspekty wiary: przyrodzony i nadprzyrodzony. Dwa konieczne
wymiary wiary. To nieprawda, że można wierzyć np. w zbawienie
wieczne, a nie wierzyć w ład doczesny. Zbawienie wieczne, zaczyna się już
teraz. Wieczność jest żywiołem, który rozpościera się od progu chwili
obecnej. Wieczność już trwa. Nie ma podziału na stan aktywności i
nieaktywności, na życie i emeryturę (czy odsiadkę). Tyle, że [stanu]
przyszłej aktywności nie znamy.
Jeśli jesteśmy stworzeni dla wieczności, zaczęła się ona dla nas z
otwarciem oraz z poczęciem nas w łonie matki. I trwa. I wszystko, co się
dzieje, wszystko co decyduje i robimy ma nieskończoną perspektywę i
będzie nam się przypominać w nieskończoność, w jakimś niepojętym
położeniu - podobnie jak nas dziś życie nasze ogranicza i naszą psychikę
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"wspominamy"naszą prywatną i gatunkową ewolucję.
31.VII.
Opowiadanie pt. "Wszystkie siedem barw tęczy".
- Słuchajcie, chłopcy - powiedział pan ... Ach, żebym tak mógł
przypomnieć jego nazwisko! Było nie tylko zabawne, nie tylko
charakterystyczne, nie tylko nadawało się świetnie do obscenicznych
przekręceń, ale, przypominało ... przypomniałoby dziś kogoś, kto wsławił
się nieporównanie bardziej od Profesora; i odegrał również, później,
niemałą rolę w moim życiu.
- Słuchajcie, chłopcy ... jakże on to pięknie powiedział!
Profesor zakłada spółdzielnię.
Handlówka.
Ideologia handlówki.
Wierność.
Nostalgia.
2982

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Sukiennik.
Motyl.
Gawlik - my okupacyjne przeżytki.
Zembaty - gotów do życia.
Przyjaźń z Profesorem - spacery z nim.
Mój pomysł kółka literackiego.
Jak się o tym Profesor dowiedział?
Zebranie kółka. Zniechęcenie.
Zniechęcone sprawozdanie.
Profesor jakgdyby obrażony.
Postanawiam go przeprosić.
Dochodzenie.
Sąd.
Prześladowanie.
Fałszerstwo.
Fałszywe kroki.
Upokorzenie.
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Nauka upokorzenia.
Wróg.
Nie zdziwiłbym się, gdybym go jeszcze kiedy spotkał ...
Nienawiść.
Wilga, 4.VIII.
Nowa sytuacja.
Jędrek już jest poza nami. Wyjechał teraz z żoną do Bułgarii.
Ale wróci już nie do nas.
Coś się skończyło, coś się zamknęło.
Dlatego wyrysowałem w notesie i w kalendarzu czerwoną kreską.
Jestem teraz "pod kreską". W buchalterii i planowaniu to coś znaczy;
nie wiem dokładnie co, wiem jakie znaczenie ja owej kresce nadałem:
otwiera ona dla mnie działalność jakgdyby w nowym wymiarze - w
wymiarze ostatecznym, w wymiarze jakby natężonej uwagi.
Ta kreska oznacza dla mnie także bilans. A jest on dość mizerny 2984
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Ciągle wierzę w pana - powiedział mi podchmielony Kisiel, którego
spotkałem przedwczoraj na rogu Wiejskiej i Prusa. Powiedział mi zatem
zupełnie to samo, co mówię sam sobie, mając do tego akurat takie same
podstawy, jakie mam ja sam.
Mam więc wciąż tzw. kredyt zaufania u innych i sporo własnej wiary w
siebie - i nic pozatem. Z rzeczy napisanych przeze mnie dotychczas Adam
M. obiecał mi złożyć książkę. Oznacza to, że wszystko co napisałem dotąd
wypełni mi tom ok. 300 stron. Reszta (powieści, "poematy", scenariusze)
będzie miała tylko uboczne znaczenie. Moje 50-lecie uczczę taką właśnie
książką. Pozostaje mi 10-15 jeszcze względnie dobrych lat w ciągu których
rozstrzygnąć trzeba wszystko. Zarobić na status "wspaniałego starca",
dobre zejście, przyzwoite miejsce w historii literatury, no i spokój w
"pamięci wiecznej", jak określam życie pozagrobowe.
[Nb.: a co jeśli każda cząsteczka składająca się na mój organizm jest
fragmentem programu, który wypełniałem i obarczona jest fragmentem
mojej pamięci, i co jeśli ten program i tę pamięć ja, jako swoista całość,
przekazuję, rozkładając się, innym całościom? Jest to jedyny sposób mego
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trwania w wieczności, czy też istnieć będę nadal jako pamięć o mojej,
swoistej, osobowej całości i nadal będę wypełniał mój swoisty program,
czy też celem moim ostatecznym jest właśnie uczestniczyć w programie
całości wyższej niż ja? The sound seems to be truth!]
Tylko że "pod kreską" nie wypada mi już snuć takich rozważań.
Powinienem być mądry.
Co to znaczy "mądry"?
Wiem kogo nazywano "głupim". Tego kto:
1) ma inne zdanie niż ja a nie potrafi mnie przekonać; jeszcze, że nie nazwę
głupim tego, kto ma to samo zdanie co ja, choćby tego nie umiał uzasadnić,
tego oczywiście nazwę człowiekiem nędznym ...
...
Oto przykład myśli nie autentycznej. Nie myślę "o mądrość", i do
niczego mi niepotrzebna wiadomość kogo nazywam nędznym, a kogo
głupim. Przyszło mi to do głowy w związku z projektowanym felietonem.
Myślę o felietonach, dla felietonów, felietonami. Powinienem to rzucić,
albo zrobić z nich trwałą polemikę - jak Kisiel - tyle, że o książkach,
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ludziach, sprawach.
Musiałbym wszakże na to czytać owe książki, interesować się i
rozmawiać z ludźmi, interesować się sprawami.
Nie byłoby to złe. Zyskałbym na tych lekturach, a zarazem zdobyłbym
czas i energię, i luz stylistyczny do pisania innych rzeczy.
*
Artykuł Marca Oraisona w Le Monde.
Jeden z serii - fragment przedwyborczej dyskusji, która tam się zaczęła,
a której głównym tematem będzie - jak się zdaje - redefinicja starych pojęć
- lewica - prawica.
Oraison podjął próbę redefinicji chrześcijaństwa wobec zadań
społecznych. Chrześcijaństwa jako ideologii politycznej. Jak można być
katolikiem i ...
Chodzi mu głównie o dwojakie zaangażowanie katolików: w ruch
integrystów, tradycjonalistów w rodzaj Lefebre'a, oraz po stronie lewicy.
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Daje przy tym taką oto definicję wiary:
"Wierzyć w Chrystusa, przyjąć Ewangelię jako zasadnicze źródło myśli
i życia ... polega na uznaniu stan nas ... tzn. śmierci jako wartości
centralnej, oraz tej oczywistości najwyższej maskowanej, albo
nienazwanej, że w następstwie czasu nie da się spełnić ludzkich aspiracji
do sprawidliwości i miłości. "
Jest to nonsens. Żaden człowiek nie przyjmie szczerze za fakt
oczywisty, że śmierć jest kwestią centralną jego życia i nie podejmie
najmniejszego wysiłku moralnego czy fizycznego w przekonaniu, że jego
aspiracje do sprawiedliwości i miłości, są mrzonką. Na takie dictum
chrześcijańskie wszelki człowiek obdarzony autentycznym umysłem
opuszcza szeregi chrześcijan i wstępuje pod inne sztandary. Zdawało mi
się, że ten sposób myślenia, dość rozpowszechniony w epoce ostrej
konfrontacji doktryn chrześcijańskich z liberalizmem, progresizmem z
pozytywizmem, zniknął już zupełnie. Pojawienie się takiej argumentacji
dziś we Francji, gdy między chrześcijaństwem a lewicą demokratyczną
wydaje się tworzyć nowy konsensus, napawa mnie prawdziwym
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zdumieniem.
To postawa jest dosłownie nie do pogodzenia z wszelkim systemem
filozoficznym, albo politycznym, który uznaje się za wyczerpujący,
uniwersalny, definitywny, zdolny wyjaśnić wszystko i rozwiązać w czasie
niepokój człowieczy".
Tak rozumiana wiara byłaby więc nie do pogodzenia z samym
katolicyzmem, który uważa się za wyczerpujący, uniwersalny, definitywny,
zdolny wyjaśnić wszystko i rozwiązać w czasie niepokój człowieczy
dotyczący zbawienia własnego. Na to zbawienie katolik zarabia w czasie
swoim czynem, swoim działaniem na rzecz urzeczywistnienia tu na ziemi
ludzkich aspiracji do sprawiedliwości i miłości.
Ale Oraison zastrzega się.
Chodzi o ideologie, w aktualnym rozumieniu tego słowa, które
oddzielają jeden aspekt problematyki ludzkiej, czynią z niego jedyny punkt
odniesienia, pomniejszając, albo usuwając inne aspekty i nie uznając
zupełnie centralnej sprawy ludzkiej, która jest niezrozumiała i
nierozwiązalna".
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A więc np. wiara chrześcijańska byłaby nie do pogodzenia z ideologią,
która np. walkę z głodem, albo z zatruciem środowiska, albo z
dyskryminacją jakąkolwiek wysuwałaby na czoło problematyki ludzkiej
pomniejszając centralny problem śmierci i tragicznego losu ludzkiego na
tym świecie?
Tragiczność ta streszcza się wg. M. Oraisona w tym, że "los ludzki
może dokonać się tylko w sprawiedliwości i miłości, ale ... to dokonanie
się jest niemożliwe w czasie" ... Niepojęte i nierozsądne są u podstawy
myśli i wiary.
Nonsens!
Wiara, jak mi się zdaje, ma 2 aspekty: przyrodzony i nadprzyrodzony, a
ani bez jednego, ani bez drugiego obyć się nie może. Są to dwa wymiary
wszelkiej wiary. To nieprawda, że można wierzyć w ład nadprzyrodzony, a
nie wierzyć w przyrodzony, W nadprzyrodzoną miłość, a w przyrodzoną
nie, w nadprzyrodzoną, ponadczasową sprawiedliwość, a w przyrodzoną
nie. Zbawienie wieczne zaczyna się w każdej chwili. Wieczność jest
żywiołem i potępieniem wiecznym, który ... przekraczając próg chwili
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obecnej. Wieczność już trwa. Jesteśmy dla niej stworzeni, dla niej poczęci.
Wszystko co się dzieje, wszystko o czym decydujemy i co robimy, będzie
trwać w nieskończoność, w nas, razem z nami, którzy istnieć będziemy
jako fragmenty wielkiego programu nadziei i fragmenty zbiorowej pamięci
... Wiara jest psychologicznym aspektem transcedencji. I jest niepodzielna.
Wierzę w siebie, że istnieję. Wierzę w innych, że istnieją. Wierzę w mój
związek z nimi. Wierzę w moją powinność wobec innych, Wierzę w
przyszłość. Wierzę w trud, w zmiany, w dokonania, w powodzenie, w
poprawę, w postęp, a że cała moja wiara odnosi się do nas
niesprawdzonych, nie ma granic, i rozciąga się dalej, dalej poza moje
istnienie, poza mój horyzont, poza glob ziemski. Powtarzam: wiara nie jest
poznaniem, ani zdolnością, ani darem, ani opinią, lecz psychologią
transcedencji ... Jeśli mówimy, że moje istnienie ma sens dla chwili
następnej wierzymy zawsze że ma sens dla wieczności; jeśli wierzę, że ma
sens dla drugiego człowieka już wierzę, że ma sens dla Boga, gdyż takie
imię daję owej całości, o której sądzą, że ma program i pamięć. Myślę
więc, że nie można wierzyć w Boga, nie wierząc w spełnienie, miłość i
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sprawiedliwość tu, na ziemi, i na odwrót: nie można wierzyć w spełnienie
miłości i w spełnienie wieczności, tu na ziemi, i nie wierzyć w to, że
spełnienie to ma perspektywę nieskończoną.
Pewien młody marksista powiedział mi niedawno:
"Zazdroszczę wszystkim chrześcijanom ufności i spokoju. Moja ufność
i mój spokój nie mają tak głębokiego zakorzenienia, nie mają sankcji
nadprzyrodzonej. Mają jednak sankcję, którą skłonny jestem za absolutną dodał po namyśle - podstawowy kanon kultury europejskiej w jej myślowym punkcie wcielenia. Jest to więc sankcja ludzka i ponadludzka
zarówno - wyznał jakby sam zdziwiony tokiem swojego rozumowania ludzka, gdyż ten kanon stworzyli ludzie, ale ponadludzka, gdyż zniknięcie
tego kanonu będzie unicestwieniem tych wszystkich treści człowieczej
egzystencji, dla których warto żyć i cierpieć".
Artykuł ks. Oraisona nosi tytuł "Le scandal de la foi" - "Zgorszenie z
wiary". Rzeczywiście zgorszenie, bo to przyjmowanie wiary, które
proponuje jest nie z tego świata.
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Wilga, 5.VIII.
Czytając Conrada:
retoryka! Ale retoryka jest napędem wyobraźni. Jak opowiadać nie
upajając się własnymi słowami?
Co do mnie, porzucam każdą opowieść znudzony szczerością,
przeciętnością, potwornością jej stylu, w którego układaniu, wymyślaniu,
nie znajduję po prostu żadnej przyjemności. Pisanie, jeśli ma być
przyjemnością, musi być stylem. W dzisiejszej literaturze polskiej nikt nie
ma stylu.. Gombrowicz był ostatni, który miał styl. Andrzejewski ma styl
zmyślony. Iwaszkiewicz nie ma go zupełnie. Nie miała go Dąbrowska i tą
swoją bezstylowością - jako rodzajem cnoty - zaraziła całą literaturę. Styl
niewidoczny, czy przeźroczysty - nie pamiętam już kto to napisał o niej jest w końcu tym, czym jest: rzeczą, której się nie doznaje.
Opowieść poczyna się ze stylu, nie styl z opowieści.
Styl został zabity narracją w pierwszej osobie; podejmując opowieść w
pierwszej osobie, udajesz prostotę, bezpośredniość; udajesz prawdę, która z
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ozdobą stylu pogodzić się nie da; chyba że będzie to styl liryczny.
Styl epicki rodzi się z systemu opowiadającego, z jego stopnia wiedzy
o przedmiocie. Najczęściej maskuje luki w tej wiedzy, która musi być
niezupełna, aby stała się sztuką.
Gdy opowiadam rzecz najdokładniej sobie znaną, nieuchronnie
wpadam w szarzyznę. Opowiedz rzecz, o której nie masz zielonego
pojęcia, a która cię fascynuje - czym? Tym właśnie, żeś jej - nie przeżył,
nie zaznał i już nigdy nie zaznasz. Przeżyj w pisaniu to, czego nie
przeżyjesz. A odnjdziesz styl i upodobanie do snucia twej historii.
Przeżyj przygodę, szaloną miłość, władzę, wojnę, polowanie, podróż,
bogactwo, opowiedz o tym - a okoliczności - tło, czas, realia, czyli to
wszystko, czego opisywanie pochłania ci całą energię, wyczerpuje i nudzi,
stanie się czymś drugorzędnym, pobocznym szczegółem, który zrodzi się
sam, dla uzupełnienia, zdania; rzeczywistość rodzi się, gdy potrzebował
będziesz dopełnień i przydawek dla upiększenia twych zdań. Dla stylu.
Opowieść winna być dla stylu, nie styl dla opowieści.
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7.VIII.
Pod kreską:
jednak ręcznie! Powoli i starannie. Naucz się na pamięć przedmowy do
"Murzyna".
Wilga, 8.VIII.
Zajrzałem do środka i nic nie znalazłem.
Kiszki, kości, krew.
Sny: wczoraj jakieś malownicze manifestacje w Krakowie w związku
ze śmiercią Pyjasa, dziś spiski z Adasiem Michnikiem, z którym miałem
ważne spotkanie pod pomnikiem Jagiełły w Krakowie. Aby mu wyznaczyć
miejsce tak, aby nikt nas nie podsłuchał, pokazałem mu mimicznie
wszystkie figury pomnika.
Śnił mi się Jędrek, proszący o pożyczenie pieniędzy na sprawunki,
które mu Ania wypisała na długiej, wąskiej karteczce.
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*
Dla ZN:
rachunek naszych słabości.
Na co liczymy?
Na to, że pewnego dnia niewiadomego roku, zostaniemy sami, bez
gwaranta naszych granic i naszego ustroju, i że wówczas będziemy musieli
na nowo, w oparciu o własne siły, rozwiązać dyplomację, która nam
zapewni trwałe i bezpieczne granice, zbudować ustrój, który nam zapewni
rozwój i porządek, stworzyć gospodarkę, która zapewni nam potrzeby,
zadowoli aspiracje. stworzy podwaliny przyszłości.
Czy to się stanie w wyniku wojny, przewrotu wewnętrznego, czy też w
drodze ewolucji i rozkładu imperium, do którego należymy, czy to się
stanie rychło, czy w dalekiej przyszłości nie wiemy. Jakie siły wtedy dojdą
do głosu wewnątrz kraju, jakie siły zewnętrzne zechcą mu pomóc, a jakie
sprzysięgną się przeciw niemu, również nie wiemy, Teraz chcemy
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odpowiedzieć tylko tym, tym z pośród naszych nieprzyjaciół, tym z pośród
owych przyjaciół, i tym nawet z pośród nas samych, którzy na taką
możliwość, na taką ewentualność, pytają sceptycznie: - A czyście wy
zdolni do tego, aby sami rządzić się, gospodarować, obronić się?
I przypominają:
Polska upadła w XVIII wieku na skutek zupełnej niezdolności do
stwarzania jednolitego, zcentralizowanego państwa zapewniającego
harmonijny rozwój wszystkich gałęzi gospodarki, dobrobyt wszystkim
warstwom społecznym, równouprawnienie wszystkim narodowościom i
wyznaniom jakie wchodziły w jego skład; upadły wszystkie kolejne
powstania narodowe nie tylko dlatego, że sił dość nie miały, ani że nie
otrzymały z zewnątrz poparcia, ale dlatego także, iż brakło im dowódców,
polityków, iż zapału wystarczyło na parę dni, a w ślad za pierwszym jego
wybuchem nie następowała ogólna mobilizacja energii, sił i majątku.
Polskie życie pod zaborami i na emigracji było pełne swarów i intryg;
rzecznicy polskiej sprawy praw, obyczaju, opinii, zniechęceni jej
szowinizmem, pychą, lub małostkowością, od której nie umieli się
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powstrzymać nawet w najbardziej kryzysowaych momentach. II
Rzeczpospolita - powiadają krytycy owych sił - była gorszącym
widowiskiem, które - gdyby nie wybuch II wojny - skończyłoby się pewnie
jakąś nędzną dyktaturą, jakąś parodią faszyzmu. Oczywiście, rządy
komunistyczne i dominacja Sowiecka to na dłuższą metę nieszczęście, ale
gdyby nie to, że władzę wtedy w kraju przyjął zorganizowany aparat
posiadający silne oparcie w obcej sile zbrojnej i policyjnej, oraz głęboko
zakorzenionej agenturze, nie byłażby Polska widownią krwawej lub
bezkrwawej rozprawy politycznej, która potrwałaby może długie lata,
przynosząc krajowi nowe straty i nieszczęścia? Krótko mówiąc:
zasłużyliście na to, aby być satelitą ZSRR - powiadają nam wrogowie;
niestety - dodają przyjaciele. I przyznaje to wielu z pośród nas, wątpiąc
zarazem, abyśmy kiedykolwiek zdołali "wybić się na niepodległość", i aby
to było pożądane.
Ale większość Polaków w kraju i na emigracji sądzi, że wystarczy aby
nam odjęto kuratelę moskiewską, wystarczy aby mityczne czołgi z nad
granicy wschodniej i zachodniej przestały strzec "kierowniczej roli PZPR",
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aby fikcyjna władza rozleciała się jak produkt szybkościowej tandety, a
"naród"podjął bieg swych świetnych dziejów, niczym zepchnięty z
mielizny, a nienaruszony statek.
Jesteśmy po stronie tych, którzy uważają, że Polsce tak samo jak
Czechosłowacji, Węgrom, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie,
Gruzji, Armenii należy się nieodległość, że Polska, jest tworem
historycznie i geograficznie uzasadnionym, że ma pamięć wolności i
wyobraźnię wolności, że tylko w warunkach wolnego wyboru ustroju,
sojuszy i wspólnot naród polski będzie pełnowartościowym uczestnikiem
procesu dziejowego. Jesteśmy tego pewni i wszystko co robimy, myślimy,
w tym kierunku zmierza. Dlatego też musimy zadać sobie pytanie: jakie
przeszkody wewnętrzne, z naszych wad i błędnych przekonań wynikające,
powstaną gdy przyjdzie ten dzień ... Przeszkód politycznych, wojskowych,
gospodarczych, przewidzieć dziś nie zdołamy; jeszcze się nie odwróciła
karta historyczna, na której wypisane jest nam wyzwolenie i nie wiemy
jakie jemu będą towarzyszyć zdarzenia. Wiemy wszakże, że ci, którzy tego
momentu doczekają, czy to będą synowie nasi, czy wnukowie, będą
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Polakami, a co to znaczy w rachunku dobra i w rachunku zła, już dobrze
wiemy.
Sporządźmy dziś rachunek naszych słabości.
*
Pierwsze co nam wtedy stanie się zawadą, będzie to, o czym już
mówiłem: zakłócone poczucie własnej siły i własnego znaczenia.
Polska utraciła niepodległość jako mocarstwo i przez cały czas niewoli
Polacy myśleli o odzyskaniu wraz z niepodległością dawnej wielkości i
dawnego znaczenia. Dopominali się zawsze o maksymalne granice,
sojusznikom ukazywali przyszłą rolę Polaków jako mocarstwa na
wschodzie. (Cytaty). To przeświadczenie o Polsce mocarstwowej
przedostało się do oficjalnej propagandy sanacji w jakichś (jaki) sposób
oddziaływało podczas wojny. Naprzeciw tego przeświadczenia powstało
drugie z pewnością bardziej realistyczne: że Polska mianowicie nie jest, i
nie będzie nigdy mocarstwem. Ale wniosek z tego przeświadczenia był
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fałszywy: że w takim razie musi być satelitą, gdyż małe państwa muszą być
satelitami.
Otóż nie. Polska może odzyskać niepodległość jako jedno z wielu
średnich co do wielkości i potencjału krajów Europy, o podobnej strukturze
i podobnych losach ...
Z tego przeświadczenia "mocarstwo, albo nic", płynęły porównania:
zawsze z Anglią i Francją - porównanie paraliżujące, bo zestawiające
poszarpany kraj z nietkniętymi niezwykle jednolitymi organizmami
państwowymi, które zawsze większość swych fortun zawdzięczały
koloniom.
To samo dotyczy obronności, i owej słynnej filozofii geopolitycznej,
która napełnia Polaków przekonaniem, iż w takim położeniu i z takimi
granicami, Polska musi być albo niemieckim, albo rosyjskim wasalem, a
wrodzona fobia antygermańska pcha ich w ramiona "braci Słowian".
Warunki geopolityczne stworzyły z Anglii czy Francji to czym są,
jednakże Belgii, ani Holandii, równie niepewne granice, i przykre
położenie w kącie, gdzie stykały się wpływy aż trzech potężnych sąsiadów,
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nie przeszkodziły "wybić się na niepodległość" i pomimo przygód
historycznych podobnie tragicznych, jak nasze i podobnie kosztownych w
żywotach ludzkich i substancji, zapewnić sobie niezależną i ważną pozycję
w Europie. Ba, nawet maleńki Luksemburg jakoś przetrzymał w
suwerennym stanie tkwiąc jakby pośrodku drogi zmiennych historycznych
prądów.
Nigdy nie będziemy krajem stabilnym i bezpiecznym. - Przy
dzisiejszych środkach technicznych nie ma granic bezpiecznych i
niebezpiecznych; przy dzisiejszych potencjałach, nie ma państw mocnych i
słabych, są tylko bezpieczne i niebezpieczne układy międzynarodowe, są
mocne i słabe gwarancje. Nie chcemy, ani granic rozległych, ani nie
marzymy o potencjale zabezpieczającym nam istnienie zgodne z naszą
tradycją i naszymi interesami.
W niespokojnej, swarliwej, szowinistycznej Europie nie będziemy ani
stabilnym, ani bezpiecznym krajem, bo też takich w niej nie będzie wcale;
w Europie świadomej wspólnoty interesów i tradycji, będziemy równie
bezpieczni jak maleńka Szwajcaria, choć nie mamy Alp chroniących nas
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przed inwazją. - ale możemy być wolni. Musimy wyzbyć się skrajności w
myśleniu - fanfaronady, która nam tyle razy zaszkodziła, a zarazem
pesymizmu, który jest ojcem zdrady i serwilizmu.
*
Czy jesteśmy zdolni do jednolitego myślenia i działania. Optymiści,
rozkochani w naszej narodowej urodzie, odpowiadają twierdząco, z
entuzjazmem nawet, przytaczając przykłady wielkich klęsk, z których
wydobywaliśmy się mocą zbiorowej woli i dyscypliny. Przypominają rok
1920, okupację hitlerowską, rok 1956, a z dawniejszych wypadków
niezapomniany rok 1791, Insurekcję Kościuszkowską ... Pesymiści na to
odpowiadają długą litanią zarzutów ...
Wilga, 10.VIII.
Śnił mi się mój ojciec. Zobaczyłem go na ulicy w jego starym, czarnym
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palcie, w którym, chodził w czasie okupacji, a na głowie miał mój brązowy
kapelusz amerykański, mój Mallory Fifth Avenue za 16 dolarów. I to już
zniszczony, i krzywo włożony. Zastanowiłem się: czy mu go dać, czy
poprosić żeby go zostawił w spokoju.
Obaj kręciliśmy się w okolicy kina Luna, szukając chwili spokoju od
domu, w którym było tłoczno i hałaśliwie.
Wilga, 13/VIII.
Jeszcze nigdy nie opłaciło mi się żadne roztargnienie; jeszcze nigdy nie
przyniosło mi myśli, ani wzruszenia.
Roztargnienie jest złem w stanie najczystszym bo nawet przyjemności,
ani korzyści żadnej nie przynosi, co się przecież nierzadko przydarza
największym i najpaskudniejszym nawet występkom.
*
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"L'Education sentimentale".
Zadziwiająca jest Fl. łatwość, z jaką od opisu sytuacji, w której powieść
się zaczyna, tła, krajobrazu, od charakterystyki zewnętrznej bohatera,
przechodzi ad medias res jego istnienia. Mógłby coś więcej powiedzieć o
powierzchowności, lub zaintrygować nas jego zachowaniem; mógłby
jakimś zdarzeniem drobnym zacząć jego historię, a przeszłość przedstawić
w formie rozmowy np. pan Arnoux; nie, Fl. pisze po prostu o czym
Frideric myślał stojąc na pokładzie statku, i obserwując swych
współpasażerów, oraz oglądając krajobraz: Frideric peusait a la chambre
quid occuperait la-bas, au plan d'un drame, a des sujets des tableux, a des
passion futaus."
Stąd wiemy, że był rzeczywiście młody, ambitny, myślący, zupełnie
niezdecydowany. Nieco śmieszny:
"Il trouvait que la bonheur merité par l'excellence de son ame tardait a
venir". - Przekonywał się, że szczęście na które zasłużył doskonałością
swej duszy, nie śpieszyło się z przyjściem. "
Podobnie z panem Arnoux, którego charakter określa tak, jakby nie do
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jednej z głównych, ale jakiejś epizodycznej postaci należał: "Był
republikaninem, podróżował, znał kulisy teatrów, restauracje, dzienniki i
wszystkich sławnych artystów; Fryderyk zaraz mu zwieżył swoje projekty i
ten udzielił mu zachęty.
Ale gdy przychodzi do ukazania pani Arnoux, Flaubert wie o niej tyle
co Fryderyk, i jak on pyta: "Jakie było jej nazwisko, mieszkanie, życie,
przeszłość? ". (23).
Fl. zawiązuje romans Frederika z p. Arnoux w płaszczyźnie
metafizycznej; c'etait comme l'apperitine - pisze o zjawieniu się p. A., a
pierwszym aktem miłosnym jest jałmużna dla harfisty, która jest
pobudzona "myślą o błogosławieństwie i odruchem serca niemal
religijnym".
*
Zakochanie: 27.
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*
Skróty, skróty! Mistrz:
"Później, gdy zostali sami w pokoju, matka rzekła znużonym głosem:
"No i?
Stary przyjął go bardzo serdecznie, ale nie ujawnił swoich zamiarów.
Pani Moresu westchnęła.
"Gdzie ona jest w tej chwili? - myślał. " (29).
Tak sprawy spadku i miłości sprzęgają się razem.
Wilga, 15.VIII.
"Minął czas brzydkiego pisma". (Baudelaire)
Albo o piątej codziennie, albo odrazu się powiesić.
Flaubert. Tylko Flaubert. 12.XII.1821. Też dobrze.
Naucz się od Flauberta: skrótu, precyzji, ironii, dystansu, konkretności.
I pracowitości.
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Warszawa, 16.VIII.
Dc. "rachunku słabości".
Jednym i drugim przypomnieć wypada, że od czasów ostatniej wielkiej
próby historycznej, jaką dla Polaków była okupacja hitlerowska, upłynęło
ponad 30 lat dziejów zupełnie różnych od wszystkiego, co dotąd Polacy
kiedykolwiek przeżyli. Zapewne niektóre momenty - jak październik 1956
roku, grudzień 1971 na wybrzeżu, lub marzec 1976, - przypominały
wielkie chwile zrywów powstańczych, czy reformatorskich i stwarzały
warunki, w których można było sprawdzić czy żyją jeszcze dawne walory
Polaków - odwaga, zdolność do improwizacji, wyczucie chwili - oraz
odzywają się dawne wady - szybkie rozprzęganie się zawiązanych w
momencie kryzysu związków.
Ale to były rzadkie momenty. 33 lata życia w PRL upływały i upływają
nadal w monotonii państwa zbiurokratyzowanego, będącego jak wszystkie
biurokracje mieszaniną chaosu i pedanterii ... Te 33 lata, do których
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historia, której nie śpieszy się jak dotąd ze zmianą kursu, dopisze napewno
jeszcze niejeden dziesiątek, przynoszą i przyniosą zmiany psychiczne w
jednostkach i w całej zbiorowości, zmiany, którym każdy z nas już uległ i
nadal ulega, zmiany, które sprawiają, iż myśląc o dniu odległym, gdy
będziemy mieli szansę stanąć na własnych nogach, i wybierać, i
decydować, i walczyć, i bronić, i - co najważniejsze - myśleć, nie będziemy
już tym samym narodem, o jakim przywykliśmy myśleć. Jak naród z 1918
roku nie był tym samym z 1791, tak my, czy nasi wnukowie z nieznanego
roku wolności, nie będziemy ani tym narodem z 1939, ani tym z 1945, ani
tym z 1956, ani nawet tym z 1976.
Upadek prestiżu działacza społecznego i politycznego.
Upadek prestiżu ideologii, Spadek wartości słowa.
Spadek wartości społecznych ...
Nowa wersja dawnego indywidualizmu: cwaniacki egoizm.
Łączące się z.
*
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Kultura
Wł. Pobóg Malinowski: Rozmowa z rodakiem.
J. Kornacki: Próba dialektyki.
Dzienniki Dąbrowskiej.
17.VIII.
Poranna jazda na Bielany. Pobłądziłem. Znalazłem się na
Wawrzyszewie. Zajrzałem na cmentarz. Groby Księży Marianów.
Wstąpiłem do kościoła Marii Magdaleny. Ksiądz czytał przypowieść o
drzewach z Księgi Przypowieści a potem Ewangelię o robotnikach, w
winnicy.
Dlaczego wszyscy dostali jednakową zapłatę? Najpierw dlatego, że Pan
tak chciał. Po drugie, dlatego, że tak się umówił. Jest to więc w pierwszym
rzędzie wezwanie do posłannictwa i poszanowania prawa, oraz uznanie
suwerennej władzy, jaką ma ten, który płaci, nad tym, który płacę
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przyjmuje. Wieki dodały do tego aspekt nadziei: ten mianowicie, że na
każdego przyjdzie pora. Oraz aspekt pocieszenia: że zawsze jest czas, aby
zatrudnić się w winnicy pańskiej. Jest w tym też szczególna, biblijna
interpretacja czasu: jest to coś, co się wiernie odnawia, zaczyna od
początku, a nie coś, co upływa. Czas jest wymiarem łaski, a więc i nadziei,
a nie stałym ubytkiem. Czas jest zawieszeniem wyroków boskich, a nie
stałą, codzienną egzekucją.
(Do T.P. - Na czasie rozmyślania o czasie).
*
Rodzina schodzi się w nowym mieszkanku przeznaczonym dla
nowożeńców, czy też dla młodego małżeństwa. Oglądają je "malutkie, ale
własne. Co za radość. "
Tak, co za radość - powiada syn do ojca. Teraz będziesz mógł się
przeprowadzić.
Ale jak to uzyskać?
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To bardzo trudne.
Rzecz polega na tym, że syn jest udały, a ojciec nieudały; syn jest
poważny, a ojciec niepoważny.
Żona chce tego. Chce mieć męża tylko dla siebie. Nie chce żeby
pracował, uganiał się za zarobkiem. W tym maleńkim mieszkanku, z dala
od ludzi będą mogli od nowa przeżyć swoją miłość, od nowa zaplanować
sobie kariery. Ona chce, aby on spisał swoje wspomnienia.
18.VIII.
Wczoraj u Arturów: Kasia i Teresa Dzieduszyckie oraz jacyś pp.
Carpenter z USA. Rozmowa o kotach i psach. Artur upija się byle czym i
plecie byle co.
Ja też.
Sen: odprowadziłem Jędrka na lekcję gimnastyki, ale mi się wyrwał i
zamknął się w klozecie. Nauczycielem, który na niego czekał, był Tadeusz
Konwicki.
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*
Przywykliśmy mianowicie do myśli, że rządzą i decydują nami inni,
"oni"; do tego także, iż zarządzenia i decyzje władz stanowią z reguły
przeszkodę do obejścia; do tego wreszcie że osobista pomyślność każdego
z nas jest wartością wyższą (bo sprawdzalną) od abstrakcyjnej pomyślności
zbiorowej. Najogólniej można powiedzieć, że w odpowiedzi na
zbiurokratyzowanie życia, na ubezwłasnowolnienie polityczne, na
wyobcowanie aparatu władzy, powstała pomiędzy sferą społecznych i
prywatnych działań i aspiracji jakgdyby przepona, która jedną od drugiej
chroni.
19.VIII.
Wczoraj i Brandysów. Wyjeżdżają do Paryża i Berlina conajmniej na
rok.
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Rozmowa beznadziejnie pusta. Nie mamy wspólnych zainteresowań.
*
Odczuwam przedziwną, przemożną potrzebę zmiany; czuję się
nieustannie wołany, przyzywany. Skąd głos dochodzi? Czyj to głos? Wiem
napewno, że mam coś niezmiernie ważnego do powiedzenia, ale brak mi
słów. Czuję się, wpędzony w ślepą uliczkę. Chcę pracować. Wiem, że to
już ostatnie moje lata aktywne, a brak mi spokoju; wewnętrznego
oczywiście, spokoju. Przerzucam się od zajęcia do zajęcia, od myśli do
myśli. Byłem kiedyś zdolny do pracy pilnej, ciągłej; miałem zdolność
szybkiego skupienia. Nie mam już tych zdolności. Mam na około głupich
ludzi, którzy dostarczają mi wyłącznie złych przykładów i spieszą ze złymi
radami. Znalazłem się w głupiej Koterii, która sobie na dobitek złego
uzurpowała duchową i moralną reprezentację narodu.
*
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Kazik wczoraj powiedział, że " wszystko się zachwiało" ...
"niewiadomo dla kogo, bo to nigdy dobrze niewiadomo. Nie sądzę zresztą,
że zachwiało się coś w naszym stosunku do pisarstwa, prócz tego, żeśmy
się wyzbyli odruchów oportunistycznych; zachwiał się naprawdę nasz
status prawny. Jesteśmy na pograniczu legalności; jeszcze tolerowani, w
każdej chwili możemy być postawieni poza prawem.
Wilga, 21.VIII.
Le travail - la micre.
Une seule force salvatrice.
Done je me send a elle eutiecemment.
Je me carcacre (?)
Non en vue dec resultat mais pour le salut c' est'a'dies (?) pour
m'affirmaer dans leternite..
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*
(Czerwonym długopisem - przyp. KK)
"- Chcę poznać Boga i duszę.
- I nic więcej?
- Nic, absolutnie nic! "
(*) - Przepisane, lub wykorzystane - (*)
Warszawa, 30.VIII.1977
Nie można przez całe lata paktować z głupstwem i złem, i pretendować
do podporządkowania ich sobie wtedy, gdy nam się pakty znudzę.
Głupstwo i zło są równie konsekwentne i logiczne; jest to specjalnie
szokujące w odniesieniu do głupstwa. Mogło by się wydawać, że ponieważ
jest głupia ex definitione, da się oszukać. Otóż nie! Gdy chodzi o swój stan
posiadania głupstwo jest mądre, bardzo mądre.
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*
Głównym czynnikiem wszystkich moich myśli, wszystkich moich
uczuć, wszystkich moich roztargnień.
Strach przed bezsensem.
1.IX.
1.IX po raz 38!
Chciałbym mieć tylko 38 lat. Ale wtedy nie pamiętałbym 1.IX.1939.
Pierwszy wybuch bomby usłyszałem przez sen i było to jakgdyby głębokie,
westchnienie. Tak mi się to przynajmniej dziś wydaje.
Wczoraj pokaz filmu Różewicza o Edwardzie Dembowskim, wedle
scenariusza, któryśmy razem z Edwardem Żebrowskim dwa lata temu
napisali. Chyba dobrze.
Potem w telewizji film, tegoż Różewicza "Zanim liście opadną".
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Ma delikatną ręką. I zupełny brak geniuszu. Wajda robi potworne
knoty, ale zostawia tu i ówdzie ślady wielkości. Widać to w scenach
zbiorowych. Z rzezi, wiecu, przemarszu wojsk, czy górników, Wajda
zrobiłby coś wielkiego. Wszystkie te sceny u Różewicza są sknocone.
*
(*)
Kościuszko.
Jan Dihm (?): Kościuszko nieznany.
Skatkowski - najbardziej Kościuszce niechętny.
Dihm: "Wyniesiony na wyżyny i wyidealizowany bohater miał i po
śmierci dalej walczyć swoim przykładem o zachowanie narodu i jego
godności i być zarazem natchnieniem ... " (13)
Niemcewicz w swojej "Pochwale" jest świadomym twórcą legendy.
(*)
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Wilga, 4.IX.
Hałas. Niezadowolenie. Trudności w pamiętaniu. Roztargnienie. Długie
chwile bezczynności. Dużo snu. Sny ciężkie, zamazane, nie do
zapamiętania. Po deszczach i powodziach piękna, sucha pogoda.
Warszawa, 5.IX.
Adalbertus (Wojciech) Kijewski vel Kijowski był kanonikiem kapituły
krakowskiej i jej Prokuratorem oraz jej "nuncjuszem" na synod
Piotrkowski w r. 1551.
Mathias ze Służewa Kijowski był kanonikiem gnieźnieńskim.
(Podpisywał się też Sluszewski - 10.2.1492, potem Kyowski, Kiowski,
Kiewski. Acta [...] Gnezn. poz 2348).
Wilga, 10.9.
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(*)
Dzisiaj wstałem o 7. Sny miałem niewyraźne; zapamiętałem z nich
Krysię, pierwszą "narzeczoną" Andrzeja, przyszła do nas do domu, będąc
jakgdyby żoną Andrzeja, czy też tylko miała u nas zamieszkać. Woda lała
się do wanny. Naraz zatrzymała się. Krysia podeszła do Kazi i spytała
nieśmiało jak będzie mogła się umyć, skoro wody nie ma. Dała Kazi do
zrozumienia, że umyć się musi w związku z jakimiś kobiecymi sprawami, i
pokazała jej szmatkę, którą sobie do tego przygotowała ...
Pfe.
Zimowy poranek, ale bez deszczu. Wczoraj lało rzęsiście przez cały
dzień. Zresztą nie pamiętam.
W głowie huczały mi melodie i idiotyzmy z koncertu galowego dla
telewizji francuskiej, który oglądaliśmy z Kazią poprzedniego wieczora.
Dlaczego głupstwa czepiają się głowy bardziej niż rzeczy piękne i
poważne? Widać pamięć jest urządzeniem mechanicznym, które samo z
siebie nie zatrzyma tego, co nam się podoba, co nas interesuje, i co robi na
nas wrażenie lecz przeciwnie, to właśnie, co nas nic nie obchodzi, jeżeli
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jest łatwe do zapamiętania. Nad pamięcią trzeba pracować tak, jak nad
charakterem, czy talentem, i zmuszać ją do właściwego wyboru i wysiłku.
Biegałem za mlekiem, poszedłem na pocztę, brałem pieniądze, płaciłem
składkę ubezpieczeniową za samochód. Widziałem starą kobietę o kuli,
którą inna, młoda, prowadziła na pocztę:
- To nic - mówiła młoda - każdemu zdarza się czasem przewalić ...
Stara kobieta usiadła na ławce na poczcie, zdjęła z głowy wiśniowy,
fikuśny kapelusz, przeciągała ręką po twarzy, dotykała loka, i patrzyła
przed siebie oczami, w których nie było nic oprócz okropnej troski o siebie,
o to, co będzie z nią dalej.
Odwiozłem Kazię, brałem benzynę, sprawdzałem powietrze w
oponach, żartowałem z chłopakiem na stacji benzynowej, który chwalił się
przede mną nowym aparatem do pompowania kół. Pojechałem do Banku
Pekao otworzyć rachunek "S" na jakieś forinty i korony czeskie, które
przyszły dla mnie za "Wesele".
Ścisk, podenerwowanie, wysokie ciśnienie: tam chodzi o prawdziwą
forsę. Złe, nieufne, zatroskane oczy, wbite w okienka i w ręce urzędniczek
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wypisujące niezliczone asygnaty i zaświadczenia (niewiarygodnie
skomplikowana manipulacja) oraz kasjerek liczących prawdziwe pieniądze.
Głosy podniesione, namiętne, co chwila wybucha sprzeczka. Obok mnie
jakiś facet o semickim wyglądzie próbował urzędniczkę onieśmielić tonem
wyższości, uśmiechem i zapowiedziami:
- Ja to wyjaśnię ... Chciałbym z kierownikiem ...
Stojący za nim młody człowiek popierał urzędniczkę w sporze, a gdy
semita odszedł poszukać kierownika, młody raźno podszedł do okienka
wołając:
- Dzień dobry panno Bożenko ...
Bywalec, lizus.
Potem w redakcji. Tam pusto. Renata sama. Paplanina. Zapowiedziała
krach gospodarczy na grudzień. Dobrze. Jedną rzecz ciekawą
opowiedziała: kiedy Michał Radgowski musiał wycofać się z ekipy
dziennikarskiej towarzyszącej szachowi Iranu, a Polityka chciała na jego
miejsce wstawić Turskiego, w KC (czy MSZ) odpowiedziano: już nie
trzeba tow. Rokoszewski (wydz. Prasy KC) zostawił na to miejsce tow.
3022

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Ciełbińskiego ... Ten ostatni nie jest dziennikarzem, ale "lektorem" KC,
wyznaczonym m. in. do kontrolowania "Twórczości".
Czyli KC bez żenady wstawia swoich ludzi do redakcji, wydawnictw i
do ekip dziennikarskich; czyli są oni tam przekonani, że mają kadry
odpowiednie do wszystkiego.
I pojechaliśmy do Wilgi. Tu zimno, mokro, lasek zasypany już żółtymi
listkami brzozowymi i czerwonymi łuskami sosnowych szyszek.
Potem pojechaliśmy do Zawadków. Opowiadali o wycieczce do Kodnia
w zeszłą niedzielę; ile było ludu (ze sto tysięcy), ile aut i taksówek i milicji.
- Jak ta wzniosła zapora - opowiadała jakaś sąsiadka - to mnie tak tu coś ...
- i pokazała na krzyż - i nic nie mogła mówić. - Grali pięknie, bez fałszu. Biskupi, straż, kolorami tu tacy, tu tacy. - Tam też są stopnie - powiedział
Zawadka. - Piękna była dekoracja, ludowa i pielgrzymki całymi regionami
... Najpiękniejsze Łowiczanki ... Zachwycali się wszystkim: kościołem,
stacjami Męki Pańskiej rzeźbionymi w pniach starych drzew, historią
obrazu, organizacją uroczystości, i tym, że się tak wszystko udało. Był to
zachwyt dla dawnej i dzisiejszej sprawności ludzkiej. To, że orkiestra grała
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bez fałszu, i że żadnego wypadku nie było mimo takiego tłum "luda", było
równie wspaniałe. Ciekaw jestem jakie znaczenie miało dla nich to, że to
wszystko było nienakazane, niezwiązane z reżimem, natomiast związane z
religią? Zawadka pokpiwał trochę z tych Matek Boskich, a kobiety mu w
tym sekundowały! Ale jedzie jutro do Częstochowy ... Co prawda,
powiedział, że to będzie ciekawe że ogląda na tym wszystkich
"partyzantów", którzy się zjadą ... Będą różne kaleki ... Jednocześnie żałował, że nie pojechał z cechem do Jugosławii. Za
5.000,- ...
Opowiadali i opowiadali.
Wróciliśmy, zjedliśmy grzyby, które Kazia nazbierała.
Przedtem jeszcze wyciąłem dwie sosny, z których jedna upadła na
siatkę i przygniotła ją. Ot, szkoda. Dopierośmy naprawiali.
Wilga, niedziela 11.IX.
Cicho, pies chrapie, K. szeleści jakąś torbę z plastiku, pociąga nosem,
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postękuje. Skończyliśmy głośną lekturę Prousta - podjęliśmy wielki plan,
przeczytania na głos w całości - dziś czytaliśmy (tzn. ja czytałem, podczas
gdy K. robiła na drutach narzutę na tapczan dla dzieci) o snobizmie pana
Legrandin, potem o spacerach w stronę Meseglise la vinense, i w stronę
Guermantes, skończyliśmy na opisie głogów kwitnących i na spotkaniu
Gillesty.
Ile razy w życiu byłem naprawdę szczęśliwy, czyli świadomy, że mam
to co czego pragnę, robię to, co mi przystoi, i jestem właściwie rozumiany.
Ile razy? Wymuszałem na sobie to uczucie niezliczoną ilość razy, ale
jeszcze chyba nigdy - może poza chwilami samotności, w ruchu, w górach,
albo w jakimś starym, pięknym mieście - jeszcze chyba nigdy nie
przeżyłem tego uczucia, nie płacąc za nie jakiejś ceny - Różne to były ceny
... w różnych walutach moralnych ...
Dzień upłynął nam w całości na pracy w ogrodzie - czy jak tam nazwać
tę naszą "działkę". Wykopałem kilka sosen i pociąłem je na kawałki;
pracowało mi się lekko, szybko, z ochotą. Potem spulchniałem ziemię w
tych miejscach, z których usunąłem sosny; chcemy za domem założyć
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mały ogród kwiatowy. Kazia grabiła liście, których dużo już spadło. Dzień
był chmurny, tak ciemny, że zdawało się, lada chwila zacznie padać, ale
nie: wytrzymało aż do wieczora, o samym zachodzie słońca, rozpogodziło
się, rozjaśniło.
Przy obiedzie rozmawialiśmy trochę o Arturze i Julii; Kazia czuje się
urażona ich krętactwami, kłamstwami, przemilczeniami, a Marysia
Brandysowa jeszcze ją w tym podtrzymuje. Boję się, aby nie zrobiło się z
tego jakieś zamieszanie - i abyśmy się z Arturami nie rozstali. Mam do
Artura różne pretensje, w gruncie mam go za fircyka, ale potrzebuję go; po
prostu nie mam już nikogo poza nim. Nieporozumienia powstały wokół
przyjazdu Danieli, o której Halina (siostra Kazi) powiedziała nam, będąc
tutaj, że wyszła była dwa lata temu za mąż, i że wzięła już rozwód;
Arturowie to utrzymali w tajemnicy. Teraz znów za Danielą przyjechał
chłopak, z którym mieszka w Nowym Jorku, o którym Julia mówi, że to
"kolega". Kazia i Marysia powiadają: albo - albo. Albo się przyjaźnimy i
mówimy o sobie tyle, aby nasi przyjaciele nie mieli niespodzianek, albo nie jesteśmy przyjaciółmi, tylko znajomymi. Jest w tym trochę racji. Co
3026

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

prawda, wcale nie wiadomo czy Arturowie o tym małżeństwie wiedzą, ani
czy Halina mówiła prawdę.
Kopiąc, wspominałem też moją niedawną rozmowę z Andrzejem
Wasilewskim. Chciał się właśnie dowiedzieć, czy można załatwić sprawy
literackie trybem amnestyjnym, uzyskując w zamian zobowiązanie do
niedrukowania zagranicą. Na co mu odpowiedziałem generalnym atakiem
na reżim; powiedziałem mu, że jest przestarzały, że w pojęciu ogólnym nie
daje się naprawić i nie ma żadnych uzasadnień, i że problem nie polega na
przywróceniu tego, czy owego pisarza do łask, ale nadanie temu
wszystkiemu sensu przez reformy polityczne. Powiedziałem: - Amnestia
bez reform politycznych jest absurdem ... Takim samym absurdem byłoby
przywrócenia do rozpowszechnienia pisarza, który podpisuje protesty i
drukuje zagranicą. Oczywiście nikt żadnych zobowiązań nie złoży, bo
każdy świadom jest tego elementu i nikt nie będzie go teraz żyrował. Zaś
drukowanie zagranicą czy w "Zapisie" jest świadectwem pękania systemu.
Przynosi mu więcej honoru i satysfakcji niż uczestniczenie w oficjalnym
życiu literackim, które jest coraz bardziej fikcyjne.
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Rozmawiał zresztą ze mną kaleka w fioletowych szkłach, który nie
może czytać, i korzysta z usług lektorki, człowiek, który już nie ma nic do
zrobienia. Zadzwonił do mnie, prosząc o tę rozmowę "po dawnej
znajomości". Zastrzegł sobie dyskrecję, której dochowałem.
Przyznał w rozmowie, że o ile nie ma szczególnych sukcesów co do
zawierania umów, polityka wznowień jest ściśle reglamentowana:
- Jest to rodzaj premii dla pisarza ...
Ruch był trochę większy dziś, niż w poprzednie niedziele, ale i tak była
chwila, kiedy poczułem zwykłe rozdrażnienie tym szumem
przejeżdżających samochodzików. Zwłaszcza są irytujące ciężarówki
wojskowe pędzące dokądś z piaskiem. Podobno jakiś pomnik wojsko
buduje w pobliżu.
Warszawa, 12.9.
Dzień na szczęście zeszedł na niczym; na szczęście, bo już późno i
niewiele mam czasu do zapisywania.
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Zmarnowałem dzisiejszy dzień. Czas przeznaczony na pracę zużyłem
na przepisywanie wczorajszej i przedwczorajszej notatki. Leniłem się przy
tym; podrzemywałem.
Co prawda, zwykle tak jest, gdy wracamy ze wsi. Wstaliśmy dziś o
siódmej i dziś spokojnie zbieraliśmy się do wyjazdu, gdy w ostatniej chwili
nastąpiła niespodzianka - silnik znów zamilkł i nie mogłem go uruchomić.
Znów wykręcanie świec, papranie rąk, irytacja i tak dalej. Toteż kiedy
znalazłem się w domu, chciałem tylko jeść i spać.
Zatelefonowałem odrazu do Jerzego Turowicza, aby go poprosić o
wycofanie mojego felietonu. Bardzo się ucieszył, bo oni też postanowili go
nie drukować. Była to historia o Kościuszce, niezabawna i niemądra,
irytująca dla wszystkich. Gnębiła mnie ta sprawa od chwili wysłania
felietonu.
Nikogo nie widziałem, z nikim nie rozmawiałem. Usiedliśmy do obiadu
przy stole obok jakiegoś nieznajomego pana. Ponieważ leżał przy nim
Expres, a ja dzisiejszej gazety nie czytałem, spytałem go czy mogę
przejrzeć gazetę.
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- Nie - odpowiedział potrząsając głową stanowczo - jestem cudzoziemcem.
Było to okropnie śmieszne, bo powiedział to najczystszą polszczyzną.
Przeprosiłem i siedzę cicho. Po chwili cudzoziemiec podniósł głowę i
rzekł znów pięknie naszą mową:
- Pan chciał gazetę ... proszę bardzo.
Uśmiechnął się i dodał:
- Ja muszę ... tego ... - i pokazał na głowę, że musi pomyśleć.
Jakże mi się podobał! Okazało się, że to jakiś poeta rumuński.
Wieczorem znowu ta głupia telewizja, atrakcyjna dziś ze względu na
Gierka w Paryżu.
Nic ciekawego. Gierek wchodząc do Hotel Matigny szpalerem Gwardii
Narodowej, wytarł nogi. Wydało mi się to bardzo sympatyczne. Giscarda
traktuje pobłażliwie, jak kolegę z obozu. Nie dziwię się.
Te notatki będą miały jakiś sens, jeżeli wynikać z nich będą pomysły
literackie, i to nie generalne, jak mój wczorajszy, aby napisać historię XX
wieku - od 3 rozbioru do rewolucji 1905 roku - ale konkretne: fabuły,
sceny, zdania.
3030

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Dzisiaj nic mi nie przyszło do głowy. Nic a nic.
(*)
13.9.
Stało się więc: podjąłem się i od dziś tym żyć będę.
Pałac Błękitny zamieniony na urząd; znudzone urzędniczki wyglądały
przez okno na Ogród Saski i chichotały widząc mnie spacerującego tam i
powrotem. Na parterze kawiarnia - chłopcy hałasują automatem do gry,
nadmiar stolików zsunięty pod ścianę, mroczna, brudna podłoga. Przed
kawiarnią przy kolejnych stolikach jacyś starsi panowie grzali się tam do
słońca. A dzień był zimny. Poszliśmy stamtąd na Wierzbową i tam,
wysłuchawszy mętnych pytań, próśb o radę, rozważań pomocniczych itd.,
zapytałem wprost:
- A dlaczego mnie tego pani nie zaproponuje?
Krzyk, łzy w oczach, uścisk ręki.
Dobra więc: poważne, czy nie, będzie to poważne, kiedy zacznę.
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1864-1939.
Św. Augustyn:
"Trzy są czasy: teraźniejszy z przeszłego, teraźniejszy z teraźniejszego,
teraźniejszy z przyszłego. Te trzy bowiem są w duszy i gdzie indziej ich
nie widzę, teraźniejszy z przeszłego - to pamięć; teraźniejszy z
teraźniejszego - to bezpośrednie widzenie; teraźniejszy z przyszłego oczekiwanie". (Wyznania, r. XX).
Wilga, 17.IX.
Nie udawało mi się notować codziennie. Za późno kończyliśmy dni.
Nie pracowite, tylko męczące; nieporządne, puste, nudne.
Był Adam M. Zaprosił mnie do Komisji likwidacyjnej KOR-u. Razem
z Władysławem Bieńkowskim i Stefanem Kisielewskim muszę przejrzeć
rachunki KOR-u i wydać oświadczenie o właściwym zużyciu funduszów.
KOR przestaje istnieć. Na jego miejsce powstać ma jakieś ciało
przeznaczone do obrony ludzi przed represjami. Nie wiem jak się ma
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nazywać i z kogo składać. Adam szczegułów nie mówił, ja nie pytałem. On
sam chce się, zdaje się, skoncentrować na redagowaniu pisma. Ma to być
miesięcznik Polityczny, "Głos", czy "Głosy"; proponuje mi robienie tu
przeglądów prasy. Ale to chyba nonsens. Dlaczego mam robić przegląd
prasy? Oprócz tego wyszedł pierwszy numer "Robotnika".
Adam wydał mi się tym razem ostrożniejszy i bardziej zabiegający o
względy. Przyznał mi się do winy w związku ze swoim oświadczeniem w
sprawie PPN. Mam osobiste zmartwienie - oświadczył z żałobną miną i
opowiedział jak to w Upsali, wśród masy Żydów, dziś rzeczywiście
wybitnych niepodległościowców, ktoś powiedział mu, że KOR to jest nic za to PPN ma program. Wtedy on, podrażniony, miał powiedzieć to
nieszczęsne - Jest szalone postanowienie ... A teraz został zaatakowany w
Kulturze. Czy chciał mnie wybadać, czy mam coś z tym wspólnego, czy
chciał żebym "temu komuś" przekazał jego ubolewania - nie wiem. W
każdym razie czuję, że zwąchał moje z tym kontakty.
Rozmawialiśmy pozatem o Wiktorze, twierdzi, że poglądy Wiktora są
właściwie reakcyjne.
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Dziwi mnie, że mówił o nim tak otwarcie źle. Podobnie zresztą o
Kuroniu, któremu wytykał brak zdolności pisarskich, przesadny optymizm,
przykry charakter. O Janku Lipskim powiedział, że trzeba mu dać spokój i mówił mi jakby w ...
Mnie zaś w prezencie złożył ZSRR - stwierdził, że oczywiście tu jest
klucz, to przyznał mi ktoś z "ich" ... Krótko mówiąc powtórzył mi to, co
sam mu poprzednim razem,mówiłem.
Ja zaś stwierdziłem, że mam nieprzemyślane problemy:
1) Jaka jest optymalna wersja socjalizmu istniejąca dziś w świadomości
teoretycznej;
2) jaki jest optymalny ustrój dziś realizowany;
3) co należy życzyć Polsce, jakie optimum ustrojowe;
4) jakie komponenty ideologiczne składają się w moim przekonaniu na
obraz doskonałego człowieka przyszłości;
5) jaką rolę wyznaczam ideologii w kształtowaniu przyszłego
społeczeństwa;
6) jaka w tym rola literatury.
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Widziałem się też z Czwartą skorką. Będę pisał o JP.
Pracowałem codziennie w Bibliotece. Posunąłem naprzód sprawę
Kościuszki.
Nie posunąłem ani powieści, ani nic pozatem. Podobnie z lekturami.
Dzisiaj minęła 25 rocznica śmierci Matki. Co to dla mnie znaczy? Nie
odczuwam właściwie żadnej tęsknoty, żal mi Matki, bo ją rozumiem dziś
lepiej, niż wtedy - choć nie wiem, czy rozumiejąc ją lepiej wtedy mógłbym
jej w czymkolwiek pomóc. Nawet nie wiem czy uniknąłbym win wobec
niej. Wpędziła nas i siebie w sytuację naprawdę bez praktycznego, ani
moralnego wyjścia. Tyle męki po nic. Żal mi jej, żal mi Ojca, żal mi
Leszka, żal mi siebie. Taka masa ofiar głupstwa.
Czuję zarazem, żem wciąż jeszcze nie pojąłem lekcji moralnej, która
została mi dana; nie poszedłem za jakimś wtajemniczeniem, które stanęło
przede mną otworem, a próby, których dokonałem (m.in. "Oskarżony")
były poronione. Być może w tej właśnie sprawie nadal tkwi moja
tajemnica; ale ja jej nie rozwijam, nie kultywuję.
To są moje "rojsty".
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W Wildze zimno i nie ma ciepłej wody.
Sporo zamieszania z Danielą, która dzisiaj chyba już wyjechała. Artur
tym razem, zdaje się, pozrażał sobie wszystkich dokoła. Na koniec rozwalił
samochód.
Warszawa, 21.9.
Towarzyski tydzień: przedwczoraj byli u nas Burkowie i Adolfo
Rudnicki, wczoraj "Dzidzia", czyli Zofia Zielińska aus Wien oraz Ket
Puzyna. Nic mi z tego. Kazia się zmęczyła i wczoraj nawet trochę zasłabła.
Zgarniam pieniądze i czekam na jakieś rozstrzygnięcie w sprawie
mieszkania dla Jędrka. Zaciągnąłem razem w ZLP, w Zaiks i w
Wydawnictwie Współczesnym 220.000,- długu.
Co mam robić:
1. Kościuszko - Poniatowski: kończyć porządkowanie zebranych
dotychczas materiałów, zabrać się do X. Józefa, rozszerzać zakres lektury;
2. Gombrowicz. Skupić lektury literackie wokół G., czy zabrać się do
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czego innego - do szkiców, którymi uzupełniłbym tę książkę? Przeczytać to
co jest w teczce. Być może jest tam już materiał na książkę.
3. Powieść. Kontynuować.
4. Nowela filmowa: - napisać jak najprędzej i wydać 3 nowele filmowe:
Chopin, Modrzejewska, [...] - ze wspólnym wątkiem: sztuka - świat ojczyzna.
5. J.P.! - zabrać się natychmiast do czytań, traktując to jako część książki
omówionej z E.
6. Religia: Tillich, św. Augustyn.
7. Felieton TP.
8. Dedal.
9. Dziennik.
10.?
Wynika z tego, że życie moje biegnie conajmniej dziesięcioma
ścieżkami. Nic dziwnego, że nie posuwam się ani o krok.
Wczoraj spacerując z Kalim wzdłuż trasy, odczułem aż boleśnie
niemożność skupienia i rozjaśnienia myśli. Zmęczenie? Wiek? Rdza
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duchowa? Brak żywej praktyki intelektualnej? Głupiejemy wszyscy w
braku rozmów serio.
22.9.
Wczoraj przedpołudniem sprawy wekslowe. Wpadłem do Joasi po
okulary, a tam zachorowała Justysia. Usłyszawszy mój głos, spytała kto to
jest.
- Zgadnij - powiedziała Joasia. Ja zakaszlałem.
- Wekslarz - krzyknęła Justysia.
24.9.
KOR:
3.X.76: apel do ZG PCK, ZG TPD,
8.X. do Min. Zdr. i Op. Sp. - odpowiedź?
zakres działalności
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zbieranie informacji.
represje: poszkodowani.
zbiórka pieniędzy
udzielanie zapomóg
organizowanie pomocy prawnej
lekarskiej
udział w procesach
operacjach i ujawniania okoliczności; ujawniania nazwisk ludzi
łamiących praworządność.
upowszechnianie informacji o represjach również np. opublikowanie
tajnego zarządzenia Prez. M. Łodzi z dn. 22.VI.76.
interpretacja orzeczeń sądowych (Kom. nr 7)
Prostowanie fałszerstw i kłamstwa
mobilizacja opinii publicznej - w tym organów władzy Sprawy petycji
nakłanianie do składania skarg i apelacji.
Środowiska objęte pomocą
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Kraków, Radom, Łódź, Płock, Grudziądz, Gdańsk.
-.Komisja Rewizyjna - powołana przez KOR:
1. KOR powstał dnia 23.9.1976. w Warszawie w składzie nast. (Kom. 1).
W trakcie przystąpiły nast. osoby.
O Ziembickim nie wspominać.
Cele i zadania Komitetu.
Komisja zapoznała się z całą istniejącą dokumentacją, z komunikatami i
innymi materiałami, po wysłuchaniu sprawozdań uznała itd.
*
Na pomoc wydano ogółem:
pochodzące ze składek krajowych i zagranicznych.
B. Inst. - 110.710.
KOR - 3.062.090.
-.3040
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Przeznaczenie sum niezaplanowanych na Fundusz Samoobrony
Społecznej (kom. 7 lub 9) - celowe.
Wilga, 25.9.
Zebranie u R. (Romaszewskiego - przyp. KK). Likwidacja KOR-u.
Aktywizm. Pani R. (ładne włosy) dzieliła piernik i zadawała swobodne,
troskliwe pytania o różnych podopiecznych KOR-u, jak gdyby chodziło o
dalszą rodzinę. Aktywizm kobiecy: rozszerzenie uczuć osobistych na
społeczeństwo. Kobiety nigdy nie zrozumieją, że sfera społeczne od
rodzinnej, różni się nie tylko ilością, lecz także jakością, i wnoszą do
działalności społecznej co gorsze także do polityki, rodzinną miłość,
rodzinne uprzedzenie, rodzinną nienawiść. Stwarzają wzór emocjonalny
łatwy, a nawet niemal konieczny do naśladowania.
Miłość społeczna i miłość rodzinna: dwie różne miłości, z których tylko
druga jest dosłowna.
Różnica wygląda na tym, że rodzina składa się z osób, a społeczeństwo
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ze zjawisk. Złodzieja w rodzinie nienawidzi się i potępia; nie chce się z
nim mieć do czynienia. Złodziej w społeczeństwie jest takim samym
zjawiskiem jak każde inne. Trzeba ustalić ilu ich jest, jakie mają powody,
zastanowić się nad środkami zaradczymi. W rodzinie wszystkie zjawiska
mają wartość dodatnią, lub ujemną; w społeczeństwie wszystkie są
naturalne. Społeczeństwo jest podobne do natury, jest częścią natury - a w
każdym razie przyrośnięte jest do niej tą częścią właśnie, która jest
przedmiotem rozważań i działań społecznika.
Zapewne nie tylko kobiety mylą te dwie sfery; jest to cecha ludzi
niepewnych swoich uczuć rodzinnych, osobistych, ludzkich.
Im mniej mają ich naprawdę, tym je szerzej manifestują; im więcej
zawodu przynoszą im one w kręgu własnej rodziny, tym chętniej składają
je na "ołtarzu" społecznych poświęceń.
Wizyta w pięciokątnym domu. Dobra wola, lekkomyślność, odruchy
uczuciowe, niefrasobliwość co do społecznych skutków, brak skrupułów
zbytecznych, energia w realizowaniu wytyczonych celów, odwaga
fizyczna, przyjemne podziemie "smak wielkiej przygody", duch taternicko3042
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żeglarski.
Rodzaj ludzi.
Pan domu krótko strzyżony, o twarzy skupionej, bardzo starannie
ubrany - koszula jasna, krawat w poprzeczne prążki angielskiego typu,
marynarka tweedowa angielskiego typu, ale na nogach kapcie. Z żółtej
skórki, co prawda ale bez pięt. Pani też w kapciach. Urządzenie mieszkania
z późnych lat pięćdziesiątych. mają ok. 40, a więc wtedy się pobierali i
urządzali. Widzę ich jako młodzików w Krzywym Kole. Widzę ich jako
dzieci w ZMP. Październikowe pokolenie. Październik zresztą miał tę
właśnie "rodzinną" atmosferę z wyraźnym podziałem na jasne i czarne
charaktery z wizją bardziej moralną, niż polityczną; październik był
dziełem bab i literatów.
Ów nadmiar uczuć "rodzinnych" charakteryzuje każdy ruch zbiorowy,
któremu brak celu i racji politycznych. Taki był październik, który miał na
celu "umoralnienie" systemu, a nie zastąpienie go innym. Przypuszczalnie
taki też był ruch przed 1830 rokiem, który miał na celu wymuszenie na
carze uczuć ojcowskich. Tak już napewno nie było ani w 1848, ani w 1863,
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ani w 1905.
*
W pięciokątnym domu simmlerowskie meble widocznie rodzinne:
porysowane przez dzieci, zużyte przyrośnięte do ścian.
*
Opowiadania o kobiecie, która wszystkie swoje uczucia lokuje w
sprawach zbiorowych:
Na pierwszą wiadomość o śmierci prezydenta pobiegła przed jego dom.
Wróciła we łzach:
- Tłumy, tłumy - opowiadała przerywanym głosem - policji też dużo, ale
nikomu nic nie mówi. Jeden powiedział do mnie: zejdź pani z jezdni. A ja
nic. I on poszedł dalej.
Seweryn ją skrzyczał.
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- Jak wrona lecisz do trupa, pogapić się i pokrakać.
Rozpłakała się i uciekła do kuchni. Ojciec kazał mu iść za nią, a sam
zajął się Stefkiem, który zaczynał chodzić, był nieznośny, raz po raz
ściągał ze stołu serwetę.
W kuchni Marta już była inna; przeszedł jej płacz a ogarnęła ją złość.
Chłodno przyjęła przeprosiny nie przerywając obierania marchewki.
Pociągała nosem, i bez słowa słuchała Seweryna, który siadłszy na zydlu
koło pieca i zapaliwszy papierosa mówił jej o swoich basowych sprawach.
A jednocześnie myślała o nim, o prezydencie, o umarłym, którego teraz
napewno szybko balsamowano i ubierano do uroczystego pogrzebu.
Widziała to wszystko w najdrobniejszych szczegółach; taki był sposób
widzenia wszystkiego.
Warszawa, 26.9.
Budzę się ciężko, z bólem głowy. Śpię bez snów, lub rzadko sny
miewam. Z wczorajszej nocy w Wildze zapamiętałem, że zatrzymaliśmy
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się z Kazią przed Ministerstwem Kultury i Sztuki aby "po drodze" odebrać
należący mi się order. Było to już po godzinach urzędowych. Zastaliśmy
samego Kraśkę, który był kobietą i sprzątał, a nawet robił generalne
porządki, ponieważ miał oddać urząd swojemu następcy. Order wyniósł w
pudełku do przedpokoju. Przypominał panią Kracińską, moją nauczycielkę
matematyki, którą lubiłem. Wracając do samochodu, gdzie Kazia na mnie
czekała - był to duży, granatowy Fiat 1800 - zauważyłem z przestrachem,
że go nie zarejestrowałem: z przodu i z tyłu miał wielkie, czarne tablice bez
numerów.
Wczorajszy dzień zeszedł nam na pracy w ogrodzie. Było ładnie,
chwilami nawet ciepło. W powrotnej drodze popsuły się światła mijania.
Ilekroć musiałem zgasić światła długie, stawała przede mną ciemność, jak
ściana. Jechałem wtedy po omacku, korzystając ze świateł innych
samochodów, sam widoczny tylko po ogarkach lamp pozycyjnych.
Dojechaliśmy szczęśliwie.
*
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Przypomniała sobie wszystkie znane sobie okoliczności, i obyczaje
umierania. Kto go umyje, ogoli, ubierze? Nie mogła się opędzić od
brzydkich i przykrych wyobrażeń. Wciąż miała przed oczyma jego trupie,
umęczone chorobą i wiekiem ciało, poddane okropnym zabiegom sekcji,
balsamowania, mycia, golenia; - zwłaszcza na myśl o tym goleniu
biernego, zimnego trupa wzdrygnęła się tak samo, jak po śmierci tatusia,
gdy usłyszała babkę wołającą głośno, że trzeba dać żyletkę, "bo ci
oprawcy" kaleczą nieboszczyków tępymi żyletkami. Popłakała się na to
wspomnienie i na myśl o prezydencie bezbronnym wobec oprawcy z tępą
brzytwą, przed którym nie obroni go ani rodzina - jaką tu miał zresztą
rodzinę? - ani rząd, z którym był zawsze skłócony, ani wszyscy anonimowi
ludzie którzy mu wyglądali z za ramienia w czasie oficjalnych
uroczystości, a których gazety nazywały "świtą", "najbliższym otoczeniu",
"gronem współpracowników".
Co ich, obchodzi martwy prezydent! Każdy teraz pewnie zabiega o
miejsce przy następnym.
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I człowiek, dla którego radio nadawało jedynie muzykę poważną, z
powodu którego telewizja zaprzestała w ogóle nadawać program, a teatry i
kina zostały zamknięte, człowiek, którego śmierć okryła - jak pisano żałobą cały kraj oraz żywym echem odbiło się na całym świecie (to żywe
echo śmierci wydało się Marcie nietaktem), człowiek, którego portrety
widniały teraz na fasadach gmachów publicz., w witrynach sklepów i w
oknach wielu mieszkań prywatnych i ku czci którego ze wszystkich
strychów zwisały chorągwie czarne lub narodowe przybrane wstęgami
czarnej krepy, ten człowiek opłakiwany powszechnie, wydał jej się ofiarą
zabitą przez ogół, niewinnym skazańcem, samotnym, porzuconym trupem
potrzebującym jej pomocy.
Wstydziłaby się komukolwiek przyznać do tej myśli, za nic na świecie
nie powiedziałaby o tym Sewerynowi.
- Sam by nie umarł - mówił Seweryn - napewno mu pomogli. Wszyscy go
mieli dość. Podobno już nic nie słyszał.
- Napewno miał aparacik - wtrąciła cichutko.
- Ale, aparacik. Taki zarozumialec! Nie chciał się przyznać, że nie słyszy.
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No to nie słuchał. Siebie tylko słuchał i mamy skutki.
Inflacja osiągnęła 24,6% rocznie wedle nieoficjalnych statystyk, które
na użytek propagandy oraz - jak mówiono - dla wiadomości samego
prezydenta obniżano do połowy. Jemu i narodowi podawano 12,3%. I tak
dużo. Bezrobocie też ukrywano. Pisano o milionie, a są 3 miliony. Co
najmniej!
Milczała, ale oburzała się w duchu:
- Cóż prezydent winien, że go oszukiwano? Jego i nas. Jego i naród.
Pomyślawszy to, poczuła znów łzy napływające do oczu. Prezydent
wydał jej się teraz uosobieniem uciemiężonego i oszukanego ogółu;
poczuła z nim więź wspólnoty, solidarności, pomyślała, potrzebuje
pomocy, gdyż jego cierpienie, a nawet tajemnica jego śmierci pozostają
żywe w trzydziestu milionach jak on bezbronnych, oszukiwanych i jak on
martwych ludzi.
Naród wydał jej się nagim ciałem, czekającym na obrzydliwe i brutalne
zabiegi, oraz uroczysty pogrzeb.
Prasowała prześcieradła. Po dotknięciu żelazka poczuła, że jest za
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gorące, ale nie zmieniła temperatury. Przyłożyła je ze złością do białej
powierzchni płótna i spokojnie przesuwała brunatny ślad, który spod niego
wykwitnął.
Seweryn siedział na swoim zydlu i opowiadał o swoich licznych
sprawach. Nie zauważył nic.
Nieznacznie podkręciła jeszcze kontakt. Kiedy poszedł dym, Seweryn
wykrzyknął:
- Pali się!
- Rzeczywiście - powiedziała, ale nie zdołała swojemu głosowi nadać
odpowiednio obojętnego brzmienia. Jeszcze się zanadto tym przejęła.
Powiedziała nawet:
- Moja wina, zagapiłam się.
I pokiwała głową, gdy Seweryn obliczył w pamięci przypuszczalną
stratę.
Nazajutrz odbył się pogrzeb.
*
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Nie pisz więcej na maszynie i wróć do twojego starego pióra.
Dziś, zamiast pracować, czytałem: nowelę Prusa (bardzo nudna i
świetnie napisana - widać, że pisane dla pieniędzy, że płatne od wiersza,
albo nawet zamierzone z góry na pewną objętość), wyjątki z Simon Weil,
w szczególności z Cahiens [...] - i napowrót dałem się porwać jej powadze,
świętości i czystości.
Ale nic nie zrobiłem.
Źle jest ze mną. W Simon Weil szukałem jakiegoś nakazu pracy, jakiejś
nadnaturalnej racji do tej nienaturalnej czynności jaką jest pisanie.
Nie znalazłem nic poza zdaniem o tym, że żadna praca trudna nie może
odbyć się bez aktów gwałtu na sobie.
To jest ważna myśl, gdyż kiedyś (kiedy?) uwierzyłem w to, iż
tworzenie jest właśnie naturalną czynnością, spontaniczną - i dlatego musi
sprawiać przyjemność i odbywać się w optymalnych warunkach. Wręcz
przeciwnie! A ponadto nie znosi odpoczynku! Odpoczynek to śmierć
pomysłu, natchnienia energii twórczej. Twórca nie odpoczywa nigdy! Ze
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wszystkich czynności twórczość najbliższa jest wszakże trwałemu
samoudręczeniu.
Tego się trzymaj.
27.9.
24-rocznica śmierci mojego ojca.
Rozpocząłem dzień o 6-tej od odczytania w półmroku fragmentu
modlitwy św. Tomasza z Akwinu "Boże spraw, abym tego co się tobie
podoba bez ustanku dociekał ... "
Wczoraj u Justysi na imieninach, Joasia, Jacek Sempoliński i chłopcy:
Andrzej, Paweł, Sergiusz. Najzabawniejszy ten ostatni: kusooki, ironiczny,
bezczelny, dużo wie.
Mówiliśmy o Prymasie, o którego chorobie krążą tylko pogłoski.
Turowicz powiedział mi, że jest pełen najgorszych myśli, a wiadomości nie
otrzymuje żadnych.
Zresztą dzień minął na męczarniach. Wola nie działa.
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Ale oświadczenie w sprawie KOR-u w końcu napisałem.
*
Telewizja i radio nadawały sprawozdanie z uroczystości na żywo od
wczesnego ranka. Marta nie wyszła tego dnia na zakupy, sprzątając
mieszkanie, słuchała żałobnych rozmów i żałobnych głosów zmieniających
się wciąż spikerów i raz wraz zaglądała do telewizora, w którym zresztą
długo nic się nie działo. Pokazywano fotografie i filmy z życia prezydenta.
Skoro rozpoczął się właściwy reportaż pogrzebowy, Marta z bielizną do
naprawy zasiadła przed telewizorem.
Teraz była z prezydentem sam na sam.
Kamera telewizyjna pokazywała tłumy skupione na chodnikach i okna
pełne głów, i długi, nieskończony orszak delegacji niosących wieńce; w
tym tłumie były jej dzieci, którym na polecenie szkoły, sama dziś wpinała
czarne kokardy u rękawów; był tam też Seweryn, któremu przygotowała
termos z gorącą kawą do teczki, aby nie przemarzł na dżdżystej zimnej
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pogodzie. Ale kochająca była ona jedyna.
Uzurpowała sobie tę miłość, jak on niegdyś władzę. Sprawowała ją bez
niczyjej kontroli, jak on swoją władzę, i nie zamierzała, jak on, nikomu ze
swojej miłości zdawać sprawy, jak on ze swojej władzy. Całe swoje życie
skupiła teraz wokół trumny prezydenta, jak gdyby śmierć jego miała nadać
sens i wartość jej przyszłym, pracowitym dniom i zawiedzionym uczuciom.
Słuchała marszów, syren fabrycznych, chórów, przemówień i komentarzy
mówionych tym samym uroczystym tonem co komentarze i wszystkie
odnosiła do siebie - nie co do słów, bo nie miały i nie mogły mieć związku
z jej życiem, w którym nie było ani wiernej służby poświęconej krajowi od
najmniejszych lat, ani mroków konspiracji, ani długoletniego więzienia i
wygnania, ani wojny domowej, ani zwycięstwa, ani walki z wrogimi
frakcjami, ani długich potem lat nieoficjalnej władzy nad krajem
sprawowanej przez długie lata, w ciągu których ona, Marta nie pamiętająca
mrocznych i burzliwych początków owego władania, przeżyła całe swoje
młode i niemłode życie i urodziła troje dzieci, które dziś posłała na miasto,
aby zajęły swoje miejsca w nieprzejrzanych tłumach, na pozór bezładnych,
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a w rzeczywistości ustawionych w kolumny i dobrze strzeżonych przez
ludzi z opaskami na rękawach, z odznakami w klapach i pod klapami
marynarek.
W ciągu owych lat wokół prezydenta rosła nienawiść. (*) "Zamyśliłem
się ", czyli zagapiłem i zupełnie straciłem wątek. Nie wolno tego robić!).
Przypisywano mu winę za wszystko, co się w minionych latach nie
spełniło, nie udało, nie rozwinęło, nie zbiegło w całość, nie ułożyło w
zwarty i logiczny porządek. Była w tym oczywiście, jego wina; za wiele
wziął na siebie. Wziął na siebie odpowiedzialność za całe życie 30
milionów, którymi rządził. Szczęśliwi i zdrowi nie będą mu wdzięczni za
to, czego odeń nie dostali, a chorzy i nieszczęśliwi jego obarczą winą, za
cierpienia i kłopoty, których im nie wyrządził. Wszyscy złączyli się
przeciw niemu w nienawiści, która z polityczną nie miała nic wspólnego,
gdyż nie uprawiała się ani w publicznych krytykach (na które nie zezwalała
cenzura), ani w wiecach (których zakaz trwał od czasów wojny domowej),
ani w tworzeniu opozycyjnych partii, czy organizacji, zakazanych zresztą
przez obowiązującą wciąż ustawę wyjątkową, ani nawet w konspiracji, do
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których brakowało chętnych i zdecydowanych. Nienawiść do prezydenta
nie miała żadnych form. Przenikała całe życie narodu, który wziął pod
swoją surową lecz niezbyt okrutną kuratelą. Nienawiść polegała na tym, że
imię jego wymawiano tylko z nienawiścią, że sobie tę nienawiść
komunikowano. Za pomocą umownych znaków i łatwo rozpoznawanym
brzmieniem głosu; nienawiść stała się powszechnym stylem bycia, stylem
prawdziwie narodowym, rodzajem folkloru, cechą rasową, po której
rozpoznawali się, w której łączyli się, w imię której okazywali sobie
wzajemnie ufność, przyjaźń i miłość.
(*) Znów straciłem kompletnie wątek na skutek idiotycznego
"odpoczynku", czyli zagapienia się na mapę Paryża, którą ten kretyn
(Jędrek) rozłożył pod szybą na biurku. W jego opuszczonym pokoju teraz
piszę aby nie budzić Kazi).
*
Teraz muszę:
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1. Iść z psem na zastrzyk.
2. Odwieźć Kazię (może sama pojedzie).
3. Przepisać i poprawić oświadczenie.
4. Porozumieć się z Bieńkowskim.
5. Wziąć z redakcji numer Polityki z artykułem Kowalczyka.
6. Przeczytać jeszcze raz książkę o inteligencji.
7. Przejrzeć Cywińskiego "Żywoty niepokornych".
8. Przeczytać Rotschilda co pisze o inteligencji i zajrzeć do jego
bibliografii.
9. Zajrzeć do BUW (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego? - przyp.
KK) - do katalogu rzeczowego pod hasło "inteligencja".
10. Napisać felieton, lub artykuł o inteligencji, wydaje mi się to ważny
temat. W latach, które nadchodzą, inteligencja odegra rolę kluczową.
- Następna rewolucja będzie "rewolucją inteligencji". Taka będzie
nasza rewolucja, jaka będzie nasza inteligencja.
Inteligencja ma w rękach coraz więcej kluczy do współczesnej
gospodarki i funkcjonowania współczesnego społeczeństwa (informatyka,
3057

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

socjologia, ekonometria, nie mówiąc o biologii, chemii i fizyce), a wciąż
drugorzędne miejsce w hierarchii społecznej - po robotniku, chłopie i
aparacie partyjnym. Wyraża się to również w płacach.
Pozatem to jest warstwa, która potrzebuje wolności i jest zdolna o nią
walczyć. O inteligencji trzeba pisać dużo i ciągle!
Opowiadanie, które piszę jest o nienawiści, jako klimacie moralnym,
[...] ; Marta próbuje się z niego wyzwolić, ponieważ jako kobieta jest
predestynowana do miłości. Szuka zasady miłości. Potrzebna ci lektura
Fromma i ... Św. Augustyn?
*
Felieton dla T.P. o inteligencji? O szkole wedle książki Wierzbickiego?
O inteligencji.
Do przeczytania:
1. artykuł Kisiela,
2. artykuł
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28.9.
Napisałem wczoraj oświadczenie w sprawie KOR-u. Zaniosłem
Kisielowi. Kisielowa taka miła, serdeczna. Był Z. Przyniósł masę do
czytania. Wszystko to źle napisane. Każdy, zaczyna od pieca i bardziej dla
siebie pisze, aby swojej złości i tajemnej wiedzy dać upust, niż aby innych
oświecić, powiedzieć, czy ułatwić im myślenie. Moja w tym wina.
Wieczory w domu są bez sensu. Kazia przeszkadza, telefony
przeszkadzają, telewizja przeszkadza, sam sobie przeszkadzam. Jedyną
sposobną porą do czytania są przedpołudnia. Od 11-15 prawie zawsze masz
czas. Wtedy czytaj, bo pisać i tak nie możesz.
Dzisiaj przeczytam Konwickiego. Albo pójdę do Biblioteki
przygotować się do felietonu.
*
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Pogrzeb w telewizorze. Jej wiedza o prezydencie i o uczuciach, które
go otaczają. Zamieszanie przed domem. Dzielnica, w której mieszka,
składa się z will wyższych funkcjonariuszy.
Albo nie: Marta chodzi sprzątać w willach wyższych funkcjonariuszy.
Jest zupełnie sama w willi "swojego", którego nie ma tam dziś, bo
wszyscy poszli na pogrzeb.
Jest z nią tylko ubek pilnujący domu, jak zawsze, który z nudów
próbuje ją zaczepiać. Marta zazwyczaj go odpędza, dziś mu ulega z miłości
do prezydenta. Tak jakby Jemu samemu uległa, ponieważ ubek zwierzył
się jej również z miłości do prezydenta, w którego obstawie chodził, gdy
był młodszy.
Nie, nie zwierzył się z miłości, lecz obojętnie, jak hydraulik ze swojej
pracy, mówił o tym, jak go chronił, i o tym jak się prezydent bał.
Potem ubek rozbierając ją opowiada o figlach i świństwach prezydenta;
demaskuje przed nią system. Niszczy jej miłość. Marta oddaje mu się z
nienawiści i rozpaczy.
W ostatniej chwili ubek powiedział jej o prezydencie coś tak strasznego
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- np. że był zboczeńcem, czy impotentem - że Marta swego kochanka
zamordowała.
Proces odbył się w największej tajemnicy. Dla wymiaru
sprawiedliwości był to ciężki orzech do zgryzienia: mord na zasłużonym
pracowniku tow. R.? W willi I sekretarza? W dzień pogrzebu prezydenta?
Obrona przed gwałtem? Marta niejasno potwierdzała, płacząc wciąż; ale
wersji tej stanowczo sprzeciwił się Wydział Spraw Wewnętrznych.
Na szczęście runął tymczasem system.
Zaczęto ogłaszać rewelacje dotyczące życia prezydenta i tajemnic
systemu, a zwłaszcza roli aparatu bezpieczeństwa.
Wille pozostały puste: Marta straciła pracę. Jej mąż - szofer - również.
Za to dzieci miały używanie na wiecach. Całymi dniami nie było ich w
domu.
Życie zamarło w schludnym mieszkanka przy ulicy 17 maja. Seweryn i
Marta prawie nie rozmawiali z sobą. I nawet w telewizji nie było co
oglądać. Nic tylko wiece i dyskusje.
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*
Inteligencja.
Elita umysłowa, czy grupa zawodowa?
Osobliwość polska, czy powszechna?
Zjawisko w procesie zanikania czy wzrostu? O rosnących, czy
malejących aspiracjach?
R. Czepalis-Restenis w przedmowie do książki "Klassa umysłowa
Królewstwa Polskiego 1832-1862" (Warszawa 1973) cytuje takie
określenie inteligencji z roku 1861: "Jakiego rozumienia wymaga nasze
społeczeństwo u członków swoich, aby ich nazwać mogło inteligencją? ...
zapytuje autor podpisujący się G. Ch. - Jestem pewny, że gdybym
przeszedł wszystkie ziemie dawnej Polski od końca do końca z tym
zapytaniem na ustach, wszędzie by mi odpowiedziano: wymaga rozumienia
sprawy narodowej, ukochania jej, pracowania i poświęcenia się dla niej.
Słowem, wymaga miłości Ojczyzny [...], która rozgłos i cześć "zjednała"
nam u wszystkich narodów."
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Pojęcia tego używa się w odniesieniu do Polski i Rosji w
szczególności; w literaturze zachodniej występuje termin "intelektualiści".
Uwaga: zdaje mi się, że obecnie w Polsce dokonało się rozwarstwienie
inteligencji na grupę zawodową szeroko rozumianą w zacierających się
coraz bardziej gremiach z powodu upowszechnienia wykształcenia
średniego, oraz "intelektualistów", tj. grupę której życie umysłowe jest
własnością publiczną. Każdy może przejść kryzys ideowy, ale inteligencja
robi to podobnie i nadaje temu umyślnie rozgłos. Każdy może zachwycić
się książką Martineza, czy "odkryć" Gombrowicza, ale intelektualista robi
z tego modę. Każdego oburzają negatywne zjawiska społeczne, a cieszą
dodatnie, ale intelektualista uważa, że musi dać temu wyraz.
Dlaczego?
Jest to związane z paroma zawodami. Tu już wchodzi tradycja.
Ale to nie tylko rosyjska tradycja. W polskiej i rosyjskiej tradycji leży
utajone życie intelektualne. Emisariusze, wykładowcy latających
uniwersytetów, siłaczki i judymowie; Lewinowie - to jest owa polska i
rosyjska inteligencja, warstwa tępiona, ścigana i masakrowana, bowiem
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będąca gwarantem życia narodowego i politycznego.
Jedyna różnica. Jedyna przyczyna, dla której - jak pisze Jacek
Żarnowski ("Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1931
- na zachód od Łaby nie wytworzyła się właściwie warstwa inteligencji w
kształcie takim, jaki przybrała w krajach środkowej i wschodniej Europy.
Jak to jest dzisiaj?
Ponieważ amatorów na dyplom jest więcej niż miejsc na uczelniach,
wykształcenie wyższe ma u nas charakter przywileju" - A. i A.
Wróblewscy, Dyplom w herbie, W-wa 1972.
"Ponad połowa absolwentów studiów dziennych pochodzi ze środowisk
inteligenckich, chociaż ta warstwa w całym społeczeństwie stanowi 2030%. "
" ... Prestiż społeczny wyższego wykształcenia jest większy niż pozycja
inteligencji w ogóle".
*
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Andrzej Boruski: Kariery zawodowe i postawy społeczne inteligencji w
PRL, 1967.
(*) Przenieść pod definicję z 1861. (*)
"Funkcje społeczne XIX-wiecznej inteligencji polegały w zasadzie na
stworzeniu i utrzymaniu rodzimych wartości kulturalnych, łączących
naród. ... Zadania zawodowe nie były przy tym czynnikiem
najistotniejszym w kształtowaniu charakteru tej warstwy jako całości. Stąd
też nie lekarze, prawnicy i inżynierowie, wysoko kwalifikowani
administratorzy i organizatorzy wysuwali się na czoło inteligencji, lecz
pisarze, publicyści, pracownicy nauki i artyści. Oni stanowili trzon
przodujący inteligencji, a inne kategorie, jak wolne zawody,
nauczycielstwo, urzędnicy wszelkich stopni i rodzajów, stylizowały swoje
życie według ich ideałów. "
Zginęło ok 35% " ludzi wykształconych".
Uwaga:
1. Inteligencji będzie przybywać.
2. Z pośród owej inteligencji coraz więcej jednostek będzie chciało
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odgrywać rolę czynną i jawną intelektualistów.
3. Będzie się ujednolicać, standaryzować umysłowy status intelektualisty w
duchu "humanizmu", demokracji, tolerancji etc.
4. Będzie się też spłycał.
Straty wojenne inteligencji były takie, że - jak pisze J. Szczepański "nie mogła ona się już odrodzić i zająć dawne miejsce w strukturze
społecznej narodu bez względu na to jakie byłyby warunki ustrojowe."
(*)
29.9.
Zmarnowany ranek. Za późno wstałem. Wczoraj "Twarzą w twarz"
Bergmana - seans psychoanalityczny połączony z wykładem mistycznomoralnym o miłości i śmierci. Potrafił wzbudzić we mnie lęk - a to dużo lęk, który objawił się np. dziś rano prawdziwym paroksyzmem, gdy
okazało się, że nie mam tego notesu. Nie przeraziłem się tym, że zgubiłem
notes, lecz tym, że do tego dopuściłem, i że stwierdziwszy to, w pierwszej
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chwili nie przejąłem się bardzo.
- Więc do tego doszło? - pomyślałem nagle. - Wyjęto mi i zarzucono
gdzieś, lub zabrano część duszy, część mózgu, moje słowo, moje
wzruszenia i natchnienia, a ja myślę o tym obojętnie, jakby chodziło o starą
gazetę, o wiele obojętniej, niż gdyby to chodziło o 100 złotych!
I pomyślałem wtedy, żem jest już częściowo trupem, któremu obojętne,
co mu wycinają, co zabierają.
*
Borucki:
wg Szczepańskiego inteligencja składa się z
a) twórców kultury,
b) ekspertów,
3) organizatorów życia społecznego.
Pierwszych w r. 1958 było 60.100
drugich 323.300
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trzecich 324.700
Niewiadomo dlaczego inżynierów i techników zalicza do drugiej
kategorii.
*
L.G. Chuschward: the Soviet Intelligentsia. London 1973.
Przewiduje wzrost inteligencji (do 80 milionów ok. 1980 r), a w jej
łonie rozrastanie się jej naukowych "oddziałów" kosztem czysto
technicznych; przybędzie socjologów, matematyków, cybernetyków,
informatyków, fizyków, chemików. Ubędzie mechaników. Zwiększą się
związki tej inteligencji z aparatem co zmusi aparat nie tyle do liberalizmu,
ile do ostrożniejszej, bardziej wyszukanej polityki.
T.R. Fyvel: Intellectuals today London 1968.
Co to jest inteligencja.
Znowu uwaga, że pomimo różnych zaostrzeń i ironizowania na ten
temat, jest to słowa zrozumiałe po dwu stronach Atlantyku i zarówno na
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wschodzie, jak na zachodzie.
[Są to ludzie - zwołują się jakimiś hasłami: gaullizm, Lenica,
Siniawski-Daniel, Kennedy].
"In intellectual is a person who is fascinated by general ideas and wants
them to be as interesting and influential as posible".
Zwracam uwagę na czynnik liczbowy; sukces Haralda Pintera i Johna
Osborna, był o tyle większy z punktu awangardy lat czterdziestych o ile
większa była publiczność. Auoler (Auder?) opublikował pożegnalną odę na
śmierć, Luisa-Mac-Neica w niedzielnym dodatku do gazety codziennej ...
The affluent society (prof. Galbraith).
Martin Malia: What is the Intelligens.
(w "the Russian Intelligentsia" ed. by Richard Pipes, Columbia Un.
Press, 1961)
Termin wszedł w użycie w latach czterdziestych. Pre-inteligentami była
zbuntowana szlachta z czasów Katarzyny i Aleksandra (dekabryści); ale
wszyscy oni służyli w wojsku, lub na dworze. Za Mikołaja znaleźli się na
uniwersytetach, bo wojsko i rządy stały się kompromitujące. Tam zmieszali
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się z wychodźcami z klas niższych - z chłopstwa, kleru, kupiectwa.
Złączyły ich idee, w które wierzyli, i które dyskutowali na poziomie
moralnej wyższości.
Cyfry: w 40-tych - 3.000/40 mil.
60 - 4.500/
70 - 5.000/75 mil.
Dwa czy milion formalnej inteligencji: uniwersytety i lektury a to styl i
uznanie.
W końcu inteligencja stała się klasą wypędzonych studentów;
ocenzurowanych dziennikarzy, którzy z desperacji zeszli do [...]
konspiracji.
Problem inteligencji: niezadowalający ruch elit.
Nadprodukcja "indywidualności", filozofów jak na potrzeby
biurokratycznego państwa.
30.9.
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Wczoraj u prof. L.
Zobaczyłem "dawnych Polaków" w akcji. O, to groźne! Tępota,
agresywność, zła wola, podejrzliwość, przemożna chęć wybijania się,
zupełny brak umiejętności przemawiania, jasnego formułownia swoich
myśli, chaos pokonywany pozorami porządku, tj. porządkiem formalnym. I
zawsze to samo: pyskują najgorsi, a najlepsi siedzą cicho. Młodzi kryją się
za plecami starszych, trzymając się kurczowo autorytetów, nazwisk przede wszystkim nazwisk. Jest to tym przykrzejsze, że - jak wiadomo właśnie ci milczący młodzi robią wszystko skryci za fasadą tej parodii
politycznej.
Wilga, 1.X.
"Głos w dyskusji o roli i znaczeniu inteligencji".
Opowiadanie:
1. idę sobie beztroski ... spotykam dziwnego człowieka ...
2. Był lipiec 1944 roku. Skończyłem właśnie handlówkę, gdzie panował
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raźny duch pozytywistyczny, gdzie pokpiwano z przedwojennych
gimnazjów ogólnokształcących. Miałem więc poczucie dobrze spełnionego
obowiązku na teraz i na potem, gdy nagle ten człowiek zadał mi pytanie:
- A co ty właściwie, chłopcze, robisz?
Kto to był? Dziwak, pedał, czy Atene polska? Usłyszawszy moją
odpowiedź, aż podskoczył z oburzenia.
- Jak to: za dużo? Teraz kiedy giną tak strasznie?
Pojawili się żołnierze niemieccy ciągnący armatkę ręczną. Byli to moi
rówieśnicy.
Obcy pan przygnał do mnie i powiedział.
- Jak patrzą na ciebie ... Chcą się przed tobą pochwalić swoją armatką ...
Ale ci zazdroszczą wolności.
Kto to był ten pan? W każdym razie inteligent. Miał pogląd, który
chciał upowszechnić.
To wszystko.
Wilga, 3.X.
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Napisałem Dedala i felieton do TP. - oba o inteligencji, oba za długie,
oba bardzo niedobre.
Wczoraj byli tu Najderowie. Było sympatycznie, przyjaźnie, trochę
nudno. Kazia podała barszcz i zimne mięso, piliśmy wino i wódkę.
Siedzieli do zmroku. Dziś rano Kazia odjechała do Warszawy. Przed jej
odjazdem myłem "exspresowo" samochód, który ktoś w Warszawie
zasmarował twarożkiem, a gdy już odjechała, karczowałem drzewa.
Wykopałem trzy dorodne sosny, jedną ściąłem siekierą. Zjadłem jajko,
położyłem się, czytałem Konwickiego, zasnąłem. Teraz jest czwarta.
Wypogodziło się trochę po deszczu. Siedzę na górze, będę czytał dalej
Konwickiego.
*
Konwicki "Kompleks polski". (Zapis).
106-107 - narody z fartem i bez fartu.
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107 - "A do diabła z tą niespełnioną kartą despotów i tyranów ... ".
*
Przeczytałem "Kompleks polski".
Moje uczucie: przykrość.
Tylko tyle da się wycisnąć z naszej wściekłości?
Gniew źle skierowany.
Opowieść złożona z samych fikcji: fikcja siebie, fikcja sytuacji, fikcja
sytuacji generalnej.
Inaczej: nadwyżka fikcji nad realnością. Nadwyżka mistyfikacji.
Konkretnie: to nie jest Konwicki, ale ktoś inny; historia z pierścionkami
i wszystko, co się zdarza jest nieprawdziwa; ustrój, jaki został odmalowany
w liście Seweryna, jest nie ten, o który naprawdę chodzi.
Oczywiście, fikcja (mistyfikacja) jest zawsze wehikułem prawd o które
pisarzowi chodzi. Tu jest jakby nadmiar tej mistyfikacji. Nadmiar
deformacji.
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Jest jakaś granica poezji, która jest transformacją prawdy, a bujdą, która
jest pseudo prawdą.
Wszystko to jest "bujdą": nawet ta obsesja umierania i starości, nawet
rozważania historiozoficzne o narodach z fartem i bez fartu, nawet kłótnie
z Bogiem.
Malowidło na niezagruntowanym płótnie: farba się rozlewa, tani kolor,
zacierają się kontury.
Nadmiar zdań ogólnych - butady, hyperbole.
Wilga, 19.X.
Siedzę tu już od dwóch tygodni, albo nawet dłużej, i nic nie zrobiłem,
nie licząc pewnej ilości wykopanych dołków i zrytych szpadlem metrów
kwadratowych naszej jałowej gleby.
"Syn nieznanego żołnierza" jest bez sensu. Wszystko, co piszę, jest
krypto-liryczne; próbuję pod rozmaitymi postaciami pokazać siebie w
wieku dojrzewania, który to wiek wydaje mi się wciąż niesłychanie
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tajemniczy i głęboki. Jest to, po pierwsze, bujda, a po drugie robią to
wszyscy (e.g. Konwicki), i ja, wstępuję w ich ślady, powielam tylko
stereotypy.
Nowy, a w każdym razie nowoczesny rodzaj powieści, polegać
powinien na obiektywiźmie; winien połączyć metodę narracji
powieściowej z metodą socjologicznego studium. Jak jednak poradzić
sobie w takim wypadku z narratorem? Kto to powinien opowiadać?
Ten kto wie wszystko - tj. powieściopisarz.
*
Pisząc kiedyś w Oborach jakąś bardzo głupią, "gombrowiczowską"
powieść, którą zresztą zarzuciłem, wynalazłem metodę, którą stosowałem
potem skutecznie w pisaniu scenariuszy; piszę krótko całą powieść od
początku do końca, z tym, że zrazu ma ona 5 stron, które następnie
rozwijam do dowolnych rozmiarów. Nie wiem dlaczego nie stosuję jej przy
pisaniu "prawdziwych" powieści; uważam ją pewnie za niepoważną, a
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pozatem kłóci się ona właśnie z ich krypto-lirycznymi założeniami.
Tymczasem tylko ta metoda jest naprawdę podniecająca ponieważ
pozwala mi odczuć całość; daje satysfakcję tworzenia owej całości. A
przecież na tym polega właśnie przyjemność pisania powieści.
Artur powiedział mi kiedyś, że trzeba napisać pierwsze zdanie tak
dobre, aby miało się ochotę napisać następne. Nieprawda; nie ma żadnej
gwarancji, że następne będą dobre. Tak właśnie napisałem "Dziecko":
Miasto nad rzeką Wisłą etc. ...
Trzeba powziąć plan na tyle atrakcyjny, aby warto go było zrealizować;
nie rozstawać się z nim nigdy i wypełniać stopniowo. Postępować
podobnie jak malarz, czy rzeźbiarz, który ma przed sobą zawsze całość i
raz pracuje nad tym, raz nad owym szczegółem. Tylko tak można uniknąć
nudy n i z a n i a zdań na sznureczek i tego, że owe zdania wodzą mnie na
swoim sznureczku.
Wilga, 20.X.
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Wczoraj: 9 stron pierwotnego planu (prapowieści), z czego powstało 19
stron planu wtórnego.
Przystępujemy do podwajania.
Jeżeli zamiast "Przeprowadzka nastąpiła ... ", czy "odbyła się", lub
zamiast "przeprowadzono się" ..., "bank przeprowadził się ", napiszę
"Przeprowadziliśmy się we wrześniu ... "
W zasadzie implikuje to wprowadzenie następnie narratora osobnego,
który musi mieć swoje miejsce w opisywanym świecie, i swoją rolę w
grupie. Ale gdyby tak wymyślić właśnie nowość: narratora zbiorowego,
opowiadającego dzieje gromady, zjawiska, struktury społeczne,
egzemplifikującego te dzieje, wskazującego palcem na tę lub ową osobę,
narratora wszędobylskiego i wszechwiedzącego, ale wyposażonego w
ruchliwość i wszechobecność taką, jaką może mieć miejscowy plotkarz,
uważny świadek ... Rodzaj "on dit".
Podobnie można opowiedzieć historię Polski: "Rozebrano nas trzy razy
... " Powstaliśmy w styczniu ...
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Wilga, 21.X.
Od rana przykre wspomnienia obsiadły mnie - ale nie domowe, nie,
raczej te gorsze, te "naprawdę" osobiste, by nie intymne.
Ilekroć się nad tymi sprawami zastanowię, uznaję siebie za zupełnego
kalekę i niewolnika.
I uniewinniam się prawie całkowicie. Miałem w tym wszystkim zawsze
rację. Mogłem wydawać się żałosny. Moja racja była i praktyczna, i
moralna. W żadnym ze wspomnianych wypadków nie powinienem był, lub
nie mogłem postąpić inaczej. Smoleńsk? Groble? Wielicka (czy
Limanowskiego); czy może Pędzichów? Jak miało być? Co się miało stać?
Gdyby mnie to dziś spotkało, nie zachowałbym się inaczej.
Dominującym uczuciem był zawsze wstyd. Zawsze miałem wrażenie,
że mam przy sobie krytycznego świadka. I ze względu na niego nie
mogłem postąpić inaczej.
Mogę powiedzieć, że miałem pecha. Ale ów "pech" polega na
przyciąganiu do siebie pewnego rodzaju wypadków.
3079

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

*
Nb. wobec tak kalekiego życia osobistego nie wolno mi, pod żadnym
pozorem, pod żadnym przebraniem, pisać o sobie. To, co mam o sobie do
napisania, jest po dziś dzień dla mnie niewyrażalne. A zatem nie.
Tym ciekawszy, tym bardziej zbawienny jest rodzaj powieści, który
wymyśliłem: powieść obiektywna.
"Opowiadać to tylko, co jest widoczne, to, co da się zarejestrować,
spostrzec, stwierdzić. Dla każdej informacji mieć źródło.
Powieść jakby z cudzych relacji, z powołaniem się na nie ...
Nie wiem jeszcze dokładnie, czuję to.
Gdybym taką powieść napisał - uzasadniłbym lata męki, poszukiwania,
straconego czasu.
*
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Ale niektórych ucieczek myśli usprawiedliwić się nie da. Dzisiaj,
oprócz tych przykrych wspomnień, które w końcu uznałem za
konstruktywne, miałem:
wspomnienie szkolne, które zaczęło się od pewnego powiedzenia
Lechunia Wawrzeckiego,
wspomnienie polityczne, które zaczęło się od jakiejś pindy z ambasady
w Paryżu, a poprzez Ochęduszkę doprowadziło mnie do Gottesmanna i
Hollanda.
Tego już za dużo.
Po drodze miałem jeszcze wizję straszliwego wypadku, któremu na
moich oczach ulegnie Jaroszewicz; i albo umrze na moich rękach, albo
będzie mi zawdzięczać życie.
Bardzo się przejąłem tym zdarzeniem.
Nie wiem jak się wyswobodzić od brzemion otaczającego mnie
idiotyzmu.
4.XI.77.
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Felieton w TP o terrorystach został skonfiskowany. Poprzedni o
inteligencji także. A jeszcze poprzedni ("Kościuszko i kot") sam sobie
skonfiskowałem.
Teraz powinienem napisać coś śmiesznego.
*
(czerwonym długopisem - przyp. KK.)
"Duch wrażliwy, nie dość jeszcze trzymający się cnotliwości, powinien
być odsunięty od tłumu: może łatwo przejść na stronę większości".
(Seneka, listy moralne).
*
"Nikt prócz mędrca nie jest zadowolony z tego, co ma; każdy głupiec
wysila się, aby obrzydzić sobie swój los". (Seneka, tamże).
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*
"Unikaj wielkich gromad ludzkich, unikaj małych grupek, unikaj nawet
jednego człowieka".
*
"Nawet ta jedyna zaleta samotności, że się nie obawia donosiciela,
odpada, gdy idzie o głupca: ten sam się zdradza". (Seneka).
*
"Żyj z ludźmi tak, jakby widział to Bóg; rozmawiaj z Bogiem tak,
jakby słuchali tego ludzie". (Seneka).
*
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"Cóż obchodzą cię cudze poglądy? Co jest prawdziwe, jest też moje".
(Seneka).
(*) koniec czerwonego (*)
*
Wilga, 5.XI.
Ks. Józef Sadzik leży w szpitalu Przemienienia na Pradze po zawale.
Dano nam o tym znać z Paryża. Pojechaliśmy we troje - Kazia, Adam M. i
ja - odszukać go tam. W księdze przyjęć odnotowano, że "nie pozostał w
szpitalu", na telefoniczne pytania poszczególne oddziały odpowiadały, że
nie wiedzą co się z nim stało. Poszlibyśmy sobie spokojnie do domu,
gdyby nie Kazia, która uparła się, aby sprawdzić osobiście na III wydziale
wewnętrznym, gdzie - wedle owej księgi - miał się znaleźć po
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przywiezieniu go i stąd miano go wypisać. Tam znaleźliśmy go leżącego
bez ruchu, w ostrym pozawałowym reżimie. Dostał zawału w noc przed
odlotem do Paryża; czując, że z nim źle wypadł na miasto szukać taksówki,
aby odrazu, póki jeszcze dycha, dostać się na lotnisko. Pamięta, że owej
taksówki nie znalazł, ale nie pamięta jak znalazł się na powrót w domu. Nie
wie jak długo leżał z bólem rozsadzającym mu piersi, a był to chyba cały
dzień następny i cała noc. Wreszcie o 5 rano następnego ranka zadzwonił
do Elżbiety Osterwianki, która sprowadziła pogotowie, pallatynów etc.
Teraz już lepiej. Odwiedzamy go codziennie. Opowiada ciekawe,
smutne, a nawet straszne rzeczy o Ks. St. W. Boi się podobno krwawych
wydarzeń w kraju i czuje się za nie z góry odpowiedzialny. Jest głęboko
zawiedziony i urażony polityką Watykanu. - Musiałem dożyć starości, aby
zwątpić w "słuszność polityki papieskiej". Teraz starają się o jego względy
władze. Zanim doszło do jego spotkania z Gierkiem, wydano zezwolenie
na budowę 30 kościołów w archidiecezji warszawskiej i na sprowadzenie
400 tysięcy katechizmów z Francji, które właśnie X. Sadzik wydał.
Sadzik dziwi się naszemu rozigraniu. Obawia się, że polska opozycja
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rozdrobniona straci na wyrazistości, którą wobec opinii zachodniej uzyskał
np. KOR. Tłumaczyłem mu, że istotą antytotalitarnej opozycji musi być
dążenie do pluralizmu.
Wczoraj zjawiła się Elżbieta Lederowa. Wygłosiła 6-godzinny
monolog o życiu w kloace. W czasie procesu Jurka i towarzyszy na sali
były 3 żony oraz policjanci w cywilu, a na wniosek adwokata, aby wpuścić
syna Jurka, sąd odbył naradę, po naradzie zaś zwrócił się do prokuratora z
zapytaniem czy można zezwolić. Rozprawa była otwarta! Sąd naradzał się
również czy wolno oskarżonemu Lederowi przynieść szklankę wody. I
został po coś posłany ... adwokat!
Oto Vonest nie miał nigdy nic wspólnego z ruchem opozycyjnym. Jego
żona - aktorka - utrzymała w tajemnicy jego aresztowanie. Pogłoski o tym
rozeszły się razem z pogłoskami o tym, że w śledztwie O. Vonest
kompromituje wszystkich przyjaciół i znajomych. Przed sądem zeznawał
gładko, wysłuchiwany przez sąd z wyraźną satysfakcją. Sypał nazwiskami
jak z rękawa. Nb. Havel również przyznał, że jakiś tekst przekazał na
zachód za pośrednictwem Lederera. Ten nie sypnął nikogo, trzymał się
3086

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

twardo swojej linii obrony, tj. zaprzeczaniu swej winie. Twierdził, że nie
działał na szkodę państwa, ani socjalizmu i usiłował opowiedzieć swój
życiorys. Przerwano mu i nie dopuszczono więcej do głosu.
Elżbieta była przy aresztowaniu Jana Patoczki. Odwiedzała go w
wieczór tego dnia, kiedy on właśnie widział się z holenderskim ministrem
J.Z. Był bardzo rozradowany tą rozmową. Około 11 w nocy przyjechało
bezpieczeństwo.
W czasie pogrzebu nad cmentarzem krążył helikopter, na pobliskim
boisku włączono świdry pneumatyczne, a w czasie rzucania grudek ziemi
funkcjonariusze bezpieczeństwa fotografowali i filmowali z bliska
podchodzących do grobu.
Wracając jeszcze do Lederera. W lecie odbył on ze swoim śledczym
kilka rozmów, które zdawały się zapowiadać zupełnie inną politykę.
Śledczy stwierdził, że w kierownictwie są ludzie szukający jakiegoś
rozwiązania obecnej sytuacji i zapewniał go, że ci ludzie, których utwory
przekazywał na zachód, będą wkrótce publikować. Odwlekanie procesu
również zdawało się zapowiadać amnestię, podobną jak w Polsce.
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Pytanie czy ten proces nie miał na celu utrudnienie sytuacji
komunistom włoskim i francuskim i ostateczne udaremnienie ich szans w
nadchodzących wyborach. Nie ma innego wytłumaczenia racjonalnego na
odbycie go właśnie w czasie konferencji belgradzkiej; charakterystyczne,
że korespondent "L'Humanite" nie dostał wizy.
Dziś rozmowa z Z. A więc - idziemy na całego.
*
Co z tego wszystkiego wyniknie?
Przewidzieć się nie da.
A więc może wyniknąć to, co chcemy.
Czego chcemy? Żeby ciocia Mania zdechła, czyli:
1. upadku systemu,
2. rozpadu ZSRR,
3. uzyskania przez Polskę wolności stanowienia o swoim losie.
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Jakie mamy przesłanki, aby wyczekiwać w ogóle takiego obrotu
rzeczy?
Ad 1) System nie funkcjonuje,
Ad 2) ZSRR nie wywiązuje się ze swej roli supermocarstwa.
To, że system nie funkcjonuje wie już każde niemowlę w żłobku.
Pragmatyczny i rzekomo technokratyczny reżim Breżniewa, Gierka,
Honeckera, Husaka etc. poniósł klęskę na ostatniej linii obrony: już nie
było mowy ani o ideologii, ani o reformach strukturalnych; postawiono na
współpracę z zachodem oraz na fachowców z kraju. I nic z tego nie wyszło,
ponieważ, rozbiło się o aparat partyjny i jego frakcje, kliki etc., a ponadto o
pieniądze.
*
Wilga, 6.XI.
Przy wycinaniu drzew pomysł na felieton: wycinam - lubię wycinać 3089
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po co? - aby zmienić perspektywę i zasadzić na ich miejscu coś nowego.
Niektórzy uważają mnie za szkodnika. Niszczę bowiem to, co jest, a
niewiele mam do obiecania wzamian. Ziemia jest słaba, sypka, nic
wspaniałego tam nie wyrośnie. Natura wiedziała co zasiać, a ja, jeśli mi się
nie podobają chude sosny i brzozy, powinienem wynieść się gdzie indziej.
Inni uważają moje zajęcie za niebezpieczne. Skąd wiem, czy sosna
podkopana nie zwali się na mnie?
Nie wiem - oczywiście. Staram się o tym nie myśleć ...
Najciekawszy moment: kiedy zaczyna trzeszczeć ... Wtedy niewiadomo
co się stanie: albo trzeba będzie jeszcze długo kopać i szukać ukrytych
korzeni, albo jeden cios wystarczy i drzewo runie z trzaskiem ...
Jak je zmusić, żeby upadło we właściwą stronę ...
Opisać różne rodzaje korzeni ...
*
Tytuł: "Gdzie drwa rąbią ... "
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Wilga, 7.XI. g. 21:45.
Bezsenna noc. Czytanie Askenazego o X. Józefie. Ach, ten trymfalny
rajd Księcia Pepi po Galicji pod eskortą rosyjską! Oto romantyczny
"pattern" polskiej polityki.
Polska w swojej niepodległościowej mrzonce może liczyć tylko na
skłócenie Rosji z zachodem, a ściślej z tym mocarstwem, które akurat
ucieleśnia ideę zachodniej dominacji nad Europą. Wtedy to była Francja,
dziś to są jeszcze USA. Kto jutro? Też USA - jako gwarant EWG.
Ale EWG nie ma sprzecznych interesów z Rosją i ustępstwami w
Europie wschodniej zawsze zapłaci za inne ustępstwa, np. w kwestii
zbrojeń strategicznych. Dla Rosji Polska jest żywotna, dla zachodu nie.
Rolę Polski w napięciach między wschodem a zachodem przyjęła
Jugosławia, a częściowo Berlin Zachodni.
*
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Piłsudski = Poniatowski. Próba oparcia polityki na demonstracji
wojskowej;
próba demokracji para-militarnej skierowanej przeciw administracji
cywilnej;
próba zbudowania Polski na konflikcie Rosji z zachodem i odegrania
roli wysuniętej forpoczty - awangardy zachodu.
Zakończona niepowodzeniem i ... niezakończona nigdy?
Dlaczego?
Dlatego, że tak głupi są Polacy - jak się chętnie mówi na zachodzie i na
wschodzie - czy dlatego, że nie powiodły się wszelkie inne próby?
Przecież Polacy próbowali ułożyć swe stosunki z Rosją!
Próbował Stanisław August.
Próbował ks. Adam Czartoryski.
Próbował Wielopolski.
Próbował Dmowski.
Próbował Sikorski.
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Spróbowali Komuniści.
*
(*)
Napiszę książkę pt. "Krypta św. Leonarda"; Sobieski, Kościuszko,
Poniatowski, i ten, który tam gościł, przez rok i niedziel sześć.
(*)
Wilga, 8.XI.
La Chutte.
Trudno. Widocznie to było silne.
*
Poglądy na dziś i poglądy na wczoraj.
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Nowa sytuacja w Polsce: zróżnicowanie, skomplikowanie życia
ideowego. Nie wystarczy dziś być przeciw. Trzeba jeszcze wiedzieć, a chce
się robić, jak z jakim celem. Do niedawna za cały światopogląd
wystarczyło, albo podzielanie oficjalnego optymizmu i oficjalnego
krytycyzmu - "Polityki" jako substytut światopoglądu - albo popularny
pesymizm i popularny krytycyzm.
Może lepiej: oficjalny krytycyzm i popularny krytycyzm.
Krytycyzm "Polityki" i krytycyzm taksówkarza.
Jak wygląda jeden, jak wygląda drugi.
Co je łączy, czym się różnią.
Pierwszy jest kompetentny, drugi konsekwentny.
Ale to nie wystarcza.
Nie wystarcza pierwszy - nawet aparatowi partyjnemu; nie wystarczy
też drugi.
Oficjalny światopogląd jest dziś skrajnie pesymistyczny.
Opozycyjny - naraz stał się szalenie optymistyczny, tylko w odwrotną
stronę.
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Potrzeba określania się.
Są ludzie, którzy uważają się za socjalistów. Ale prawdziwych.
Są tacy, którzy określają się za katolików.
Za narodowców.
Za piłsudczyków.
Za bonapartystów.
Co te terminy dziś znaczą?
Niewiele.
Jakbym zachował się w sprawie granic? Pewnie jak piłsudczyk. A jak
w sprawie Narutowicza? pewnie jak socjalista?
A w czasie zamachu majowego?
Pewnie jak endek bo bym też wojskowo-lewicowej awantury nie
poparł. A w sprawie brzeskiej?
Jak endek i socjalista, raczej.
A w 1939 roku stać się na powrót piłsudczykiem, tj. wołającym o
jedność narodową - militarystę.
robi to wrażenie
3095

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

zabawy w politykę
żonglowanie słówkami.
Są to przywiązania, a nie poglądy.
Manifestacje werbalne. [...]
Sprawianie sobie ulgi ...
Poglądy na wczoraj.
Światopogląd tworzy się w warunkach kryzysowych, w sytuacjach
opozycyjnych.
Jakie są opcje w ruchu opozycyjnym?
Opcja zasadnicza: jak pogodzić bieg swego życia, które jest określone
przez system, z decyzją sprzeciwiania się systemowi?
Innymi słowy: jak daleko się posunąć?
Jest to grząski grunt o zmiennym dnie, którego głębokość wyznacza
sam system zachowujący wciąż względną równowagę tolerancji i represji.
Ale nie tylko.
W każdym z nas mianowicie powstają opory w różnych momentach.
Np. przeciw poświęcaniu wartości kulturalnych.
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Albo: przeciwko tworzeniu zbyt głębokich podziałów między tymi,
którzy protestują a tymi, którzy tego nie robią (przeciwko arogancji.).
Albo: przeciwko migracji - zachodnich agencji ...
Albo: przeciwko wypowiedzeniu się w kwestiach zasadniczych, które
wymagają pewnego stanu informacji (przeciwko dyletantyzmowi
politycznemu).
Przeciwko globalnemu tworzeniu koncepcji politycznych, które nie
mają szans urzeczywistnienia, przeciwko organizowaniu się w grupy,
których wewnętrzna socjologia przypomina skompromitowane struktury
partyjne.
Za doraźnością działań przeciwko utopizmowi
przeciwko doraźności
za wizję optymalną.
Innymi słowy: za programem politycznym, za światopoglądem i
przeciw niemu.
Taka jest opcja zawoalowana.
Partia świętych niewiniątek i partia ...
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*
Wilga, 9.XI. 5 rano.
(alfa-GAMMA-KAPPA-SIGMA-delta-kappa?-ro).
Jeśli to nie tak się pisze, ja i tak będę wiedział co to znaczy.
Autorepresjonizm.
Autocenzura.
Autodyktatura.
Autototalizm.
Wielkość moralistyki chrześcijańskiej: własną osobę stawia w centrum
i względami na jej czystość i wielkość uzasadnia całą gamę środków nie
wyłączając najokrutniejszych, do których człowiek ma naturalną
skłonność, i których wolno mu użyć wobec siebie pod warunkiem, że nigdy
nie użyje ich wobec drugich.
Powinien być tyranem dla siebie; demokratą dla drugich.
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Naturalna skłonność do wydawania zakazów i nakazów. Zrealizuj ją;
daj jej upust - ale wobec siebie.
Trzymaj się za mordę, innym pozwól żyć jak chcą, a swój wpływ na
nich ogranicz do nauczania ich tego co praktykujesz wobec samego siebie.
*
Terror i cenzura dotyczy:
życia umysłowego - nie pozwalaj sobie na brednie,
sentymentalnego - wykorzeń byle jakie uczucia,
trybu życia - praca ze złymi, nazbyt wygodnymi przyzwyczajeniami,
pracy - biczuj się,
twórczości - skreślaj, wyrzucaj, zmieniaj, tyranizuj się, bądź dla siebie
Torghemadą, Żdanowem, Goebbelsem, Łukaszewiczem.
*
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Bardzo, okropnie, ponad wszystko chcę napisać dobrą powieść
współczesną, a jeszcze bardziej dwie powieści współczesne, a jeszcze
usilniej trzy, lub pięć, lub nawet dziesięć powieści współczesnych, niestety
jednak pisanie dobrej powieści współczesnej nudzi mnie jak nic na świecie.
Jak z tego wybrnąć?
*
I dlaczego spać w Wildze nie mogę?
*
Wilga, 19.XI.77.
Tydzień w Warszawie upłynął jak niespokojny sen.
W poniedziałek pożegnanie ze Zd. Jego pytanie i moja odpowiedź.
We wtorek spotkanie zamiast we dwójkę - w trójkę. Zawinione przez
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Zd. Trochę przeze mnie. Niezręczność.
Za dużo mówię K.? Mówię minimum tego, co muszę, aby mieć
swobodę poruszania się. Jeśli go utrzymam w zupełnej niewiedzy, wzbudzę
jego niechęć i podejrzliwość. The order doses the same.
Istotne jest to, żem nie wykonał tego, co obiecałem.
We środę wieczór u Walendowskiego. Dawne mieszkanie Wańkowicza
wydało mi się mniejsze, niż za życia większego od Sienkiewicza. Pod
takim tytułem Herling-Grudziński napisał o nim kiedyś artykuł reklamowy.
W dodatku za jego własne pieniądze.
Ludzi jakie 80 osób. Siedzieli na podłodze, na rozłożonych w koło
poduszkach i materacach. Dużo brodatych. Na ogół krótko strzyżeni.
Ładne dziewczyny.
Nie było dyskusji. Przypuszczam, że nie chciał jej gospodarz,
obawiając się, że pociągnę to co czytałem do jakichś skrajnych
konsekwencji. Jak można było dyskutować? Moja diagnoza była
bezsporna, należało tylko spytać co robić w takim razie, a z takiego
pytania, gdyby je ktoś postawił, wyniknęłaby dyskusja nad sposobami
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obalenia reżimu.
Państwo Erdmanowie.
Nie było prawie Komandosów. Ani Kuronia, ani Michnika. Nie było
Lipskiego.
W czwartek u Kow. To jakiś nonsens, to jakaś kombinacja Ad.
potrzeba "Centrum"? Powiedziałem, że tym centrum jest aparat polityczny,
który ma opozycję na lewicy a MSW na prawicy. W moim pojęciu
przedsięwzięcie Ad. nie ma charakteru "krystalizującego ośrodki", ale
rozbijackie. Jest to próba stworzenia anty-KOR-u i anty-PPN-u.
Błędy moje: nie zobaczyłem się z J.; nie oddałem materiału do p. ZG.
Nie ułożyłem tekstu programowego. Nic nie zrobiłem.
Ułożyłem za to nowelę pt. "Krawat", która miała też nazywać się
"Dyrygent", a która będzie się chyba nazywać "Muzyka".
Na to wszystko Jędrek ze swoją Anią, ze swoją sprawą, ze swoim
prawdziwym, męskim dramatem. Rozmowa z nim, dobrze zaczęta, źle
zakończona, bo mi wyłożył swoje, a raczej Ani żale do Kazi. W połowie
słuszne, w połowie głupie, oparte na sprzecznych interpretacjach Kazi słów
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i poczynań. To co Kazia mówi można tak tłumaczyć - np. jako chęć
przewodzenia, wyłącznie jako przejaw wyższości, czy wreszcie jako wyraz
egoistycznej miłości do Jędrka - ale tylko przy złej woli, tylko przy złym
nastawieniu. Ona jest już źle nastawiona, i to się nie zmieni.
A co do dziecka - zachowała się tak samo, jak się zachowywała w
sprawie ślubu: brutalnie, niedelikatnie, i w myśl jakiejś zasady życiowej,
która mi jest tak obca i wstrętna, jak np. zamiłowanie do słodkiej wódki.
Tu, w Wildze deszcz, wiatr i zimno, nawet w domu.
Na dodatek wczoraj byliśmy na Fedrze i Kazia dzisiaj powiedziała
Arturowi parę niezręcznych uwag na temat jego przekładu. I zdołała go
wyprowadzić z równowagi! Powiedziała, że wolałaby przekład prozą. Na
to on: - Nie mogłaś mi nic gorszego powiedzieć ... I zaczął jej dowodzić, że
on przetłumaczył dokładnie Racine'a, wiersz w wiersz.
Owszem, przetłumaczył, ale językiem, który jest średnią wypadkową
między stylizacją klasyczną, a mową potoczną, a raczej nie potoczną, tylko
konwencjonalnym żargonem kulturalnych nuworiszów: "To o czym
napomykasz ... ".
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*
Straciłem wiarę, a nie uzyskałem (nie wypracowałem) sobie poglądów.
Próbuję odzyskać wiarę, zamiast pracować nad poglądami. Wiara jest
dziedzictwem; kto się go jak ja wyrzeknie, lub przestanie znajdywać w nim
upodobanie oraz namiastkę poglądów, nie wróci do nich już nigdy. Błędem
w dotychczasowej nauce Kościoła była mitologia nawrócenia na wiarę
ojców", czy, powrotu do wiary dzieciństwa.
Myślę, że tego już nauka kościoła nie ma. Jeśli to jest, trzeba to
zwalczać.
*
Rozważyć dialektykę pogląd - wiara.
I w ogóle: rozpocząć w Tygodniku serię felietonów na zasadnicze
tematy filozoficzne:
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prawda, godność etc.
wiara,
dobro,
wolność.
Wilga, 3.XII.77.
W śniegu nasz lasek i nasz domek wyglądają znacznie dostojniej niż
normalnie. Niektóre sosny pochyliły się nawet pod ciężarem śnieżnych
poduch, które im dodały zarazem wymiarów, wypełniły je, ozdobiły,
obsrały. Lasek wydaje się bardziej zacieniony, a zarazem nieskończenie
barwniejszy. W dali było już ciemnawo gdyśmy po otworzeniu domku i
zjedzeniu śniadania wyszli na spacer, a szczyty największych sosen jeszcze
były w poświacie zachodniej - bieliły się jeszcze na tle zielonkawego,
mroźnego nieba.
W domu zimno. Myśli zebrać trudno. Czas od ostatniego pobytu tutaj
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płynął zupełnie poza moją kontrolą. Najpierw wyjazd do Krakowa - potem
sprawa klubu Adama, potem pisanie dla *** (jeszcze nie skończyłem),
przykra historia z Anką i Andrzejem, która nam zajęła parę dni, a ściślej
parę wieczorów. Na koniec jeszcze wczorajsza historia ...
Wszystko, co mnie teraz otacza i dotyczy, wydaje mi się niejasne i jak
gdyby za trudne dla mnie. Tracę to poczucie przewagi nad rzeczywistością,
które mnie nigdy nie opuszczało. Zwaliło się na mnie dużo spraw i
obowiązków wykluczających się wzajemnie. Jedno pisanie tajne wyklucza
drugie, oba wykluczają pisanie jawne, a wszystko razem, wykluczone jest
przez konieczność studiów (lektur), a wszystko wykluczone przez moje
obowiązki domowe i towarzyskie. Na dodatek jestem leniwy, niesprawny,
powolny i jak się okazuje, nie bardzo zdolny.
4.XII, świt.
Myślę z niepokojem o Jędrku. Jest jeszcze tak młody, tak słaby
psychicznie, a w swoje małżeństwo wkłada nadmiernie dużo. Boję się o
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jego równowagę psychiczną. Ledwo przeszedł przez kryzys związany z jej
ciążą, teraz ma - z pozoru błahy - kryzys związany ze świętami.
9.XII.
Wilga zamknięta, zimno. Przeziębiony jestem. Napisałem felieton pt.
"Cicho zwierzęta", który znowu zdejmą, piszę nowelę pt. "Dyrygent", która
nie będzie miała żadnego sensu (przy mojej kulturze muzycznej) i teksty
dla towarzystwa sportowego "Jasna przyszłość, które ... I tak dalej. I mam
katar. Myśli poważnych żadnych. Nie pamiętam już kiedy po raz ostatni
użyłem mózgu.
*
A jednakże wszystko to powinno było stać się inaczej. Rok 1950 grudzień - moja choroba, pobyt w szpitalu, wzruszenie, jakie tam
przeżyłem z powodu sceny z wyśmiewanym chorym matołem - to był
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ostatni moment, kiedy mogłem był jeszcze zgłosić się do czerwonego
domu pod Wawelem. Należało tam iść prosto ze szpitala. Do "Łojca".
Zamiast do niego poszedłem do jakiegoś obcego, który mnie odtrącił.
Miał może rację. Pamiętam doskonale co mi wtedy powiedział i
wszystko to pozostaje nadal dla mnie aktualne. Co więcej, wszystkie
późniejsze momenty podobne - dwa! - były tej samej natury. Szczęście,
które utraciłem wtedy jest do odzyskania, pod warunkiem, że teraz, prawie
50-letni, wykażę więcej dojrzałości, niż wtedy - 24-letni, i jeszcze potem
34, albo 35-letni, i jeszcze potem już jako 42 letni człowiek.
W każdym razie nie pora tu rozstrzygać w jednym, albo w drugim
kierunku, i to w sposób uzasadniony, pełny. Jeżeli tego nie zrobię,
pozostanę wciąż tym samym niewypierzonym chłopcem od św. Floriana,
który zeszedł na manowce.
Szansa roku 1948 i 1956 już nie wróci. I nie o moje szczęście tutaj
chodzi, a o to aby nie zniszczyć prawdy, która w tym właśnie żywocie w
tym właśnie charakterze ludzkim mogła była, i może nadal się objawić.
Prawda, czyli coś pełnego, coś porządnego, coś poważnego. Dano mi w
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ręce naczynie pełne zbawczego lekarstwa. Sam go nie piję i drugim go nie
daję, i postępuję z nim chwiejnym krokiem, rozlewając po kropli. Nie
można na to s pokojnie patrzeć. Szlag by mnie trafił, gdybym widział
kogoś postępującego tak ze szklanką Johny Walkera, a cóż dopiero ...
16.XII.
Wydawnictwa, kluby, koła, organizacje ... Nowy nakład mojej
"Książki". Coraz doskonalsza technika, coraz lepsze teksty i coraz szerszy
zasięg. Do czego to zmierza? Do kolejnej fali represji, czy do kolejnej
kontrolowanej odwilży? Może stać się i jedno, i drugie, i taki bieg rzeczy
przewiduję na najbliższy czas. Przypuszczam, że kampania poprzedzająca
II Konferencję partyjną pójdzie w kierunku "wzmocnienia szeregów"
(świadczą o tym już wiece młodzieżowe połączone z uroczystym
wręczeniem legitymacji partyjnych - 800 legitymacji w Warszawie to nie
bagatela?) i że towarzyszyć jej będzie mocne uderzenie w wichrzycieli,
agentów etc. Pójdą do mamra ci, których wypuszczono na amnestię, i może
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jeszcze paru innych.
Co z tego? Oznaczać to będzie zahamowanie roboty jawnej. Pozostanie
tajna. Inny będzie musiał być jej ton, inne postulaty. Nie wystarczy gęganie
o prawach człowieka, ani o "limitach", "kompromisach" etc., trzeba będzie
podwoić ton protestów i bariery żądań.
18.XII.
Czas. Dzwonek na ostatnie okrążenie.
*
Dość felietonów. Masakra, jaką cenzura mi wyrządziła w minionym
roku świadczy wyraźnie o tym, że ten rodzaj skazany jest na zidiocenie.
Nie będę pisał byle czego.
Wiem dobrze co mam pisać i co mam robić.
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*
Ból głowy, szum w głowie, ból i szum w sercu, czuję się jak na dużej
wysokości, Nie schodź z niej.
*
Dzisiejsza msza u św. Krzyża. Ewangelia o św. Józefie, która zawsze
robiła na mnie tak wielkie wrażenie. Wulgarne zdarzenie, skandal w
rodzinie - narzeczona zaszła w ciążę z kim innym - początkiem objawienia
i zbawienia. Skromny, uczciwy mężczyzna postawiony w sytuacji
niemożliwej: co ma zrobić? Zimne słowa Ewangelisty. Jak to było?
Przecież to musiał być skandal w całym miasteczku! Przecież to musiało
być zdarzenie znane! Nawiedzenie: Maria pobiegła do Elżbiety, aby
poskarżyć się jej na niezwykłą biedę, jaka ją spotkała i dowiedziała się o
nieszczęściu równym prawie jej nieszczęściu: staruszka zaszła też w ciążę.
Brzemienna panna i brzemienna staruszka padły sobie w objęcia płacząc z
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przerażenia podobnego temu, jakiemu uległy kolejne ofiary Zeusa:
Andromeda, Leda etc. Bóg na nie zstąpił. Skąd ten upór człowieka, aby
którejś ze swych sióstr wmówić dziecko z samym Bogiem? Skąd to
pragnienie, aby zjawił się wśród nas taki potomek bosko-ludzki, zrodzony
z boskiego nawiedzenia, z boskiej miłości do kobiety. Pragnienie
umocnienia w ten sposób związku człowieka z Bogiem, potrzeba boskiej
gwarancji podobnej tym, jakich w stosunkach politycznych dawały
dynastyczne małżeństwa. Nie było lepszego przymierza, jak takie, które
przeceniało małżeństwo - naiwny dynastyczny pomysł: wydać córkę
człowieczą za Boga; dziecko, które narodzi się z tego związku będzie
Bogiem-człowiekiem i ocali ród ludzki od boskiego gniewu.
Ale skąd Krzyż i skąd Eucharystia?
Bajka zaczyna się dobrze: Bóg rzeczywiście pojął za żonę piękną
ziemiankę. Opowiadający ją nie ma jednakże złudzeń co do losów owej
ziemianki oraz dziecka. Dziecko zostanie poczęte w nędzy. Jego
posłannictwo zostanie odrzucone, osoba stanie się przedmiotem potwarzy,
zginie jak ostatni niewolnik. W tę baśń utkaną z mitologii i
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monarchicznych wyobrażeń w boskiej polityce, wdziera się element
realistyczny. Ukrzyżowanie jest dowodem na to, że Bóg nie ma nic do
roboty pośród ludzi; swą misję realizuje przez zmartwychwstanie i
powtórne przyjście w chwale, a obecny tutaj może być tylko tak; w
okruszynie chleba, w kropli wina - czyli wszędzie.
Albowiem wino i chleb - pokarmy codzienne - jako postać Boga,
oznaczają tyle, co jego obecność w ludzkim środowisku, w ludzkich
wnętrznościach, w ludzkim ciele, ludzkiej krwi. A zaś ich przemiana Eucharystia, oznacza tyle, że umowa ludzka, czy raczej zmowa w imię
Boga - zmowa liturgiczna środowisko naturalne przetwarza środowisko
boskie, i ludność w lud boży.
Historia Jezusa od narodzenia do zmartwychwstania jest oparta na
dialektycznej sprzeczności: narodzenie jest dobrym początkiem historii,
która kończy się źle, po to, żeby następnie zacząć się lepiej, właściwie.
Zaczyna się w mroku mitologii; kończy się w świetle teologii.
*
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Pisz wszystko w notesie, potem przepisuj i porządkuj wedle tematów.
*
Szkic Wł. Paźniewskiego. Słonania(?). Dezynwoltura, te wzory
stylistyczne (Schulz, Kuśniewicz), ale zna się na rzeczy. Nigdy mi nie
przyszło do głowy ile rzeczy narodziło się w Austrii!
*
"Hades" Marka Nowakowskiego. Tak. Knajacki Dante. Dobre. Może
bardzo dobre. Umie z taktem i umiarem trzymać się swojej materii, chociaż
jest obrzydliwa.
19.XII.
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A propos mojego wczorajszego wywodu na temat Narodzenia, p.
książka O. Browna. Twierdzi on, że historia narodzenia, którą opowiadają
tylko Mateusz i Łukasz, jest kompilacją krążących na ten temat opowieści i
jest napisana na kanwie proroctw dotyczących Mesjasza, oraz stanowi
przeniesienie na okoliczności narodzenia zdarzeń ukrzyżowania - Brown
twierdzi, że Ewangelie rozwijały się do tyłu - od ukrzyżowania i
zmartwychwstania aż do narodzenia, poczęcia i genealogii. Równie dobrze
można powiedzieć, że siła ewangeliczna historii jest zastosowaniem
proroctw do życiorysu Mesjasza.
19.XII.
Odczuwam potrzebę napisania wyznania.
Chodzi mi o uporządkowania myśli na kilka tematów zasadniczych.
Przede wszystkim wiary.
Nie chcę nikogo o niczym pouczać. Przypuszczam, że to, co w tej
dziedzinie przeżyłem i przemyślałem, może mieć wartość porównawczą.
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Nie jestem praktykującym katolikiem. Dlaczego?
Czy uważam ten stan rzeczy za właściwy? Nie. Uważam, że
powinienem być albo przeciwnikiem katolicyzmu, albo jego wyznawcą.
Przeciwnikiem katolicyzmu mogę być:
jako ateista,
jako innowierca,
jako zwolennik religijnego eklektyzmu, czy synkretyzmu.
Jak próbowałem być ateistą.
Jak szukałem innych rozwiązań.
*
21.XII.
W Tygodniku Powszechnym W. Karpińskiego "Jeździec miedziany":
"Brak obywatelskich praw daje władzy wielką przewagę nad ludnością
pozwala manipulować masami, wyjaławia jednak życie społeczne".
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"Prawa są nie tylko jednostkowymi przywilejami, prowokują do
współzawodnictwa, do roztrwonienia wszelkich umiejętności na rzecz
wspólnoty, stanowią formalne ramy dla regulacji konfliktów, umożliwiają
rozwój, przenoszenie w przyszłość elementów sprawdzonych w życiu
społecznym i odnowienie rozwiązań, które okazały się nieprzydatne".
*
25.XII.77.
Po pasterce w kościele św. Krzyża. Wzruszyłem się. Ks. Hennel ładnie
mówił o pustym miejscu, o poszukiwaniu Boga i miłości. Płaczące
dziewczyny, które przyszły z dwoma ciężko wlanymi cudzoziemcami i
potem miętosiły w dłoniach pliki stuzłotówek, aby je dać na tacę.
Wzruszyłem się. Ach ten obrzydliwy sentymentalizm.
Brakuje mi pełnego aktu religijnego, pełnego utożsamiania się ze
wspólnotą religijną.
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Kazia także wydaje się czekać na mnie.
*
A tu w grę wchodzą elementy następujące:
1. Sceptycyzm wobec dawnej wiary;
2. niedokładna znajomość reinterpretacji jej zasad (a zwłaszcza zasad
kultu) dokonanej przez kościół;
3. wstydliwość, niechęć do ostentacji;
4. niechęć do postępowania za modą - a dzisiaj jest moda na katolicyzm.
Zwróć uwagę, że moda na kościół przyszła razem z odchodzeniem od
ortodoksyjnych ideologii - jest to moda na magię, na wyznawstwo
"automatyczne" solidarne, gromadne oraz na czystą liturgię - zwłaszcza
typu charyzmatycznego.
Sięgnąć do istoty chrześcijaństwa? To niemożliwe. Należy wziąć pod
uwagę wszystkie elementy, od których uwolnić się nie można.
Podstawy sceptyczne:
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wiara w naturę
wiara w historię.
Dwie wykładnie: ateistyczna i teistyczna.
Ateistyczna: wiara w naturę jako jedyny porządek ponadludzki i w
historię jako jedyny porządek ludzki.
Teistyczna: Bóg jeśli jest uniwersalny objawić się może i działać tylko
w prawach natury i w prawach historii. Nie może gwałcić praw natury
aktem wcielenia, zmartwychwstania transsubstancjacji, i nie może gwałcić
praw historii zakłócając jej rytm i jej wielowątkową, wieloplanową akcją
objawieniem się w jednym jej wybranym momencie w wybranym kraju,
wobec wybranego ludu.
Tu otwiera się pole do naturalistycznej (z punktu widzenia natury) i
historystycznej (z punktu widzenia historii) krytyki chrześcijaństwa - jako
swoistej uzurpacji.
I powstaje też pole do jego reinterpretacji w uniwersalistycznym duchu.
*
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A propos: w tekście pt. "Co jest ważne" oświadczyłeś, że polska
ideologia musi być uniwersalistyczna.
Pora zarysować jej podstawy.
Nb., to samo należy zrobić dla chrześcijaństwa.
*
Napisz szkic pt. "Polski uniwersalizm".
*
Reinterpretacja chrześcijaństwa: Chrystus - syn człowieczy - jeden ze
znaków na ludzkiej drodze do Boga.
W takim razie: no reason to involve myself into particular form of the
cult. No reason to absorbe [...] in the shape of the bread.
Poznawanie Boga w wolnej medytacji i w wolnym czynieniu dobra.
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Oraz w wolnej, [...] modlitwie.
*
Ba! Lecz tu dochodzi rzecz nowa. Ślamazarność duszy. I pytanie, czy
naprawdę jestem tak "naturaliter Deum gniescaut".
Moim zdaniem nie. Na to mam dowody subiektywne. Człowiek jest
istotą ociężałą, tradycjonalną, posłuszną, gromadną etc. - a jego aspiracje
są
wpisane
w
systemy
podporządkowania.
Religia
jest
podporządkowaniem, formą posłuszeństwa i solidarności. (Zresztą
solidarność jest posłuszeństwem!).
*
10/1.
Należę do tych, którzy krążą wokół kościoła, nie mogąc zdecydować
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się, ani na wejście, ani na odstąpienie. Wejść do niego, ani od niego
odstąpić.
Wejść do kościoła, to znaczy stać się jego pełnoprawnym, aktywnym
członkiem; przyjąć dogmaty, podporządkowanie się nakazom i regułom,
wziąć udział w życiu liturgicznym i sakramentalnym.
Odstąpić to znaczy szukać innych dróg, innych związków, innych wiar.
Nie musi to oznaczać zdrady Kościoła, czy walki z nim.
Należę więc do tych, którzy wciąż krążą. Ponieważ jest ich, jak sądzą,
wielu, chcę przemówić od nich i w ich imieniu.
Chcę wypowiedzieć wszystko co mi na ten temat przychodzi do głowy
i co w związku z tym przeżyłem i przeżywam.
1. Dlaczego krążę.
Przede wszystkim dlatego, że jestem do niego przyzwyczajony.
JA I RESZTA ŚWIATA.
JA (studium charakteru)
Polska (studium kultury)
Kościół (studium wiary)
3122

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Świat (studium historyczne).
*
Stadia przygotowawcze:
1. Montaigne: Próby - Plutarch, Seneca, Cycero, Marek Aureliusz, B.
Constandt, św. Augustyn, Stendhal, Jung, Gombrowicz, Freud.
Kant: uzasadnienie metafizyczne moralności.
Wittgestein (?)
Sartre
Wypracować model charakteru i model filozofowania.
*
Nie potrafisz tego zrobić inaczej jak tylko pas a pas - drobnymi
felietonami.
Nazwać to jakoś:
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(próby - wykreślone)
(myśli - -.-)
(wycieczki - -.-)
(Rozmowy z Kalim - -.-)
(Życie rodzinne i umysłowe - -.-)
(Umysłowe życie codzienne - -.-)
Codzienne życie duszy.
Średnia duchowa.
Średnia umysłowa.
11.1.
Dlaczego nie?
Jeżeli odległości są tak niezmierzone ... ilość światów niewyobrażalna
... możliwość występowania w nich istot rozumnych niesprawdzalna ...
Dlaczego nie mogą być od nas potężniejsze, inteligentniejsze, czystsze ...
ale i one z kolei nie mogą przebyć ani zmierzyć owych odległości ... i od
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nich gdzieś żyją lepsze i dlaczego, dlaczego gdzieś, w jakiejś przestrzeni
nieskończonej nie ma kogoś, czyja zdolność twórcza zdolna była dokonać
operacji, która tylko ilościowo przewyższa operacje jakich my (byle dureń
ze średnim wykształceniem) dokonuje na cząsteczkach atomu)? Kto, kto
pamięta lepiej od mózgu elektronowego jaki potrafi skonstruować dzisiaj
byle inżynierek, ktoś kto programuje lepiej od aparatów programujących, i
posiada zdolność przewidywania, a następnie przesyłania swojej woli
spiralami, których domyślamy się i dopatrujemy nawet między sobą?
Jeżeli człowiek żyjący w płaskim, jednowymiarowym świecie zdolen
był wyobrazić sobie siłę wszechmocną i nieskończoną, my, dla których
pojęcie nieskończoności oraz nieskończonej energii są obliczalne i
materialne, wyobrazić sobie tego nie możemy? My, którzy z pojęciem
Kosmosu i mikrokosmosu, jesteśmy równie zżyci jak ów człowiek z
wyznacznikiem Góry i Dołu, Raju i Podziemi, Światła i Ciemności?
11.1.1978 12:48. (Czerwonym długopisem - Przypis KK)
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*
13.1.
Wielki dyrygent przybywa do swego rodzinnego miasta na
jubileuszowy koncert z miejscową orkiestrą. Orkiestra jest słaba, on ma z
niej zrobić świetną. Takie jest założenie reklamowej agencji, która ten
koncert urządza. próby są filmowane. Materiały zdjęciowe mają stanowić
pokaz umiejętności pedagogicznych mistrza i zarazem pokaz tresury
muzyków.
Rzecz się udaje, stary dyrygent rzeczywiście przelewa duszę w
opieszałą amatorską orkiestrę. Ale w ostatniej chwili przed koncertem,
kiedy zdjęcia filmowe są już zakończone, reklamowi menadżerowie w
obawie o efekt muzyczny, o który również chodzi (koncert ma być nagrany
- zjeżdża na niego elita muzyczna świata) wprowadzają nagle rutynowany
kwartet pierwszych skrzypiec złożony z muzyków, którzy z wielkim
mistrzem podróżują po całym świecie.
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Koncert z wielkim dyrygentem jest wielkim przeżyciem dla młodej
skrzypaczki, która męczy się w atmosferze małego miasta w
zdemoralizowanej orkiestrze, wśród udręk nieszczęśliwego domowego
życia. Po to, aby zagrać w tym koncercie dokonuje kilku posunięć
rujnujących jej egzystencję moralną i materialną: starego, ślepego
zdziwaczałego ojca zamyka w zakładzie, sama oddaje się człowiekowi, do
którego czuje moralny i fizyczny wstręt, rezygnuje z dobrej pracy dającej
jej niezależność i dobrą pozycję.
W ostatniej chwili przed koncertem zostaje "wymieniona".
A jednak z zadowoleniem słucha wspaniałego brzmienia orkiestry. Już
z za drzwi sali, z której ją wyprowadzono ...
16.1.
Nieopuszczające mnie poczucie niepewności, tymczasowości,
niepowagi.
Pochodzi ono, jak sądzę, stąd, że reżim ostatnimi czasy dokonał kilku
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poważnych wyłomów w swej metodzie postępowania politycznego,
wyłomów, które albo zmieniają jego naturę, świadcząc o rozpoczętej fazie
przemiany, albo o tym, że właśnie faza ta jest przejściowa i będąc tylko
chwilowym manewrem, zapowiada powrót do metody dawnej - co,
oczywiście, będzie się wiązać z ostrymi represjami.
Owe wyłomy to: współdziałanie z kościołem, jako siłą polityczną
główną po partii (Gierek na konferencji krajowej wymienił kościół przed
"bratnimi stronnictwami" wchodzącymi w skład FJN), uznanie ludowego
veta jako instytucji nadrzędnej, tolerancja dla grup opozycyjnych oraz ich
jawnej działalności. Do tego dochodzą jeszcze pociągnięcia ekonomiczne znaczne osłabienie, jak słyszałem, centralizmu w partii (żywiołowe,
zrodzone na skutek inercji władz centralnych) ...
Jeżeli reżim będzie tolerował te zjawiska, będą rozrastać się i wytworzą
siłę, reżimowi przeciwną, która z czasem będzie się liczyć; ma po temu
środki, ludzi, doktrynę, metody i swobodę działania w tej dziedzinie.
Dlaczego tego nie robi? Na dobitek u władzy nie jest ani liberalna frakcja,
ani liberalny szef. Dlaczego nie używają siły, którą mają i nie postępują z
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przekonaniem, którego nie zmienili?
13.1.
Och, uwolnić się od tych fabuł i zrobić to co potrzebne i to co mi
przystoi! Robić w rzeczach mądrych i pożytecznych!
Mądrość jest w czystej filozofii, pożyteczność jest w historii,
socjologii, antropologii.
Fabuły - na diabła fabuły!
*
Jeżeli ZSRR zagrozi Paktowi Atlantyckiemu we Francji i we Włoszech,
oraz centrum zachodu przez bazy nad zat. Adenu, w Etiopii i w Angoli
(przez które kontrolować będą dostawy ropy naftowej), NATO i USA będą
szukać rewanżu; będą próbowały z kolei osłabiały Pakt warszawski.
Jednym ze sposobów będzie dywersja w Polsce.
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Oczywiście.
*
P. Modzelewska - listy Czechowa z Sachalinu + Wstęp i przypisy WL
23-42-67.
*
PEN-Club Sprawa dzienników Kornackiego.
Pismo prokuratora: zabytkiem jest to co jest wpisane do rejestru
zabytków - arbitralne stwierdzenie iż dzienniki nie zawierają treści
wypełniając literę ustawy.
Kornacki skazany w 1966 za wysyłanie wierszy szyderczych.
Dzienniki znalezione podczas rewizji były (zbliżone) do wierszy.
Zabłudowski: powinien wystąpić w tej sprawie do prokuratora: teksty
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literackie nie mogą być za życia autorów zaliczone do zabytków.
Prorok - Prokuratura mówi o zabytkach, ustawa o dobrach kultury.
Przypomina interpelację sejmową Hołuja o określenie dobra kultury.
Prorok uważa, że powołanie się na ustawę o ochronie dóbr kultury w
stosunku do warsztatowego tekstu, ma charakter precedensowy.
Szczypiorski: trzej ludzie mają prawo interpretowania ustaw: minister
sprawiedliwości, prokurator generalny i prezes S.W. - oni nadają
wykładnię ... PEN - nie ma możliwości działania.
Uwaga: Jak wygląda sprawa interpretacji ustaw sejmowych? Wydaje
mi się, że interpretację stwarza praktyka sądowa.
Pogonowska - szersza sprawa - naruszenie własności.
Bystrzycki - wniosek do zarządu o zwrócenie się do ministra kultury
aby ten z kolei zwrócił się do Prokuratury o wykładnię ustawy.
Moim zdaniem: naruszenie osobowości.
Szczypiorski - twierdzi, że wykładnia Prokuratora Generalnego jest
obowiązująca? To chyba nieprawda.
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19.1.
Na marginesie rozdziału z książki Drewnowskiego o Dąbrowskiej (nb.
co za ulga: Drewnowski przypomina wypowiedzi Dąbrowskiej o PRL były równie głupie jak moja) - otóż: Dąbrowska obawiała się, że razem z
folklorem wyschnie źródło sztuki; to jest prawda - pewnego rodzaju sztuki,
zaczepionej o językową i obyczajową dawność. Źródłem nowej sztuki są
stereotypy kultury masowej - POP ART, a językowego - stereotypy
gazetowo-biurokratyczne, z których przezwyciężania (Białoszewski)
można tworzyć nową, rzeczową, zimną, racjonalną mowę odbarwioną z
dawnego sentymentalizmu.
Do wyjaśnienia!
*
A lire:
Jacobson: Dwa aspekty języka ...
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(Jacobson - Halle: Podstawy języka, 1964).
*
Z listu Stempowskiego do D.:
"Osoby i przedmioty opisane są wręcz słowami przylegającymi do nich
jak skóra lub oddającymi ich strukturę logiczną jak terminus technicus.
Unikanie przenośni jest tu jednym z sekretów kompozycji. Metafora
zahacza jeden przedmiot o drugi, kładzie odblask jednej barwy na drugą, z
czego powstają lepiące się całości o niejasnym rysunku w brudnych
barwach jak często dziś widzi się na kiepskich obrazach. Lśnienie się i
jarzenie przedmiotów wymaga procederów innych od przenośni".
13:30 Poniedziałek. Piórk.
20.I.
Skończyłem idiotyczną nowelę o dyrygencie. Jedyny zysk (poza
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pieniędzmi, co zresztą wątpliwe) osiągnięcie pewnej prostoty i lekkości.
Teraz iść za ciosem.
I co? Napisać, "Bank"?
Niebezpieczeństwa
autobiografizmu,
retrospekcji,
nostalgii
krakowskich, opisowości, budowania charakterów na siłę.
Nie ma co rozdrabniać się. Najwyższy czas napisać coś rzeczywiście
ważnego.
Nie bank jest ważny w tym czasie, ale wszystko inne: procesy
polityczne, ujawnienie AK, rozwalanie PSL-u, cały ten proces zniewolenia
i likwidacji.
Jeżeli zamknę się w banku stanie się to romansik środowiskowy, a ja
znów zduszę w sobie to co we mnie najlepsze, aby udawać kogoś, kim nie
jestem.
Jeżeli uderzę w wielki ton, podejmę "studia nad epoką", rozwodnię
powieść w politycznych dygresjach; obraz zostanie pożarty przez tło.
Ot, dylemat!
Pytanie, co jest najprawdziwszą i najczystszą materią powieści, i co jest
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najwłaściwszą materią moją.
Tego banku jest chyba za mało.
Trzeba by to wszystko wzbogacić, ożywić ...
Może najpierw spisać własne wspomnienia?
W najprostszy sposób.
Wspomnienia od 1945 roku. A na tle wspomnień skombinować
powieść ...
Wspomnienia jednocześnie przerabiać, stylizować, zachowując dla
siebie ich najbardziej prywatną materię.
*
1945 - wkroczenie Rosjan.
Dlaczego nie piszę o okupacji.
Dlaczego piszę w ogóle.
Aby wypróbować pamięć.
Aby wypróbować zamysł prawdy.
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Aby znaleźć upodobanie do narracji.
*
A właściwie moje życie zaczyna się gdzieś latem 1944 roku.
Ale trzymać się rzeczywiście zasady wspomnień t.zn. pisać naprawdę
wszystko i tylko to, co naprawdę pamiętam.
Wspomnienia - jakgdyby list do Jędrka.
Leniwe lato 1944 po "skończeniu" szkoły.
Łapanka 6 sierpnia. Okopy. Rozmowa z Maćkiem Morawskim.
Przysięga. Rozmowa z Jurkiem Kobyleckim.
Praca w Księgarni Gierzczykiewicza.
Nieudała misja.
Nowe zadanie: znaleźć faceta, który wymigiwał się od jakiejś roboty.
Komplety. Próba powrotu w dawny świat.
Jak przeżywałem deklasację.
Łapanka na Podgórzu. Szkoła na Senackiej - dno.
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Szkoła na Dietla - pozory.
Przyjaźń z Januszem.
Warszawiacy.
Dyżury.
Ciemne miasto.
Ulica Ariańska.
Niemieckie Siły Zbrojne:
"Ostre pogotowie niemieckie - patrole z wymierzonymi do strzału
karabinami.
1945.
1. Ofensywa nasza.
2. Pusta szkoła na Senackiej i rozmowa ze Słowakiem w służbie
węgierskiej.
3. Ostatnia lekcja z Hebesem.
4. Bombardowanie, czy co to było ...
5. Dzień 18 stycznia.
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*
29.I - Niem.;
Ośw.;
Młodzież -] W.
ok. 1.II. - alkoholizm.
[...] - niepodległość na codzień
Chochoł II.
[Wznowienie Programu]
Myśli o państwie.
Niepodległość - formalne prawa.
Tekst o bibliotekach.
*
Miłosz: potrzeba realnej ojczyzny.
Czy ty wiesz, żeśmy stracili ową realną ojczyznę, my wszyscy, którzy
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nie godzimy się z reżimem.
*
24.I.
Co to znaczy hasło niepodległości praktycznie na codzień?
Jakąś politykę?
Nie mamy możliwości uprawiania żadnej polityki.
Przewidywanie polityki? Spekulacje?
Są przecie niemożliwe, brakuje przesłanek, faktów, informacji. W
jakich warunkach może nastąpić "uwolnienie" Polski od radzieckiej
dominacji i wszystkich wynikających stąd skutków? Można wyobrazić
sobie kilka wariantów, a każdy z nich oznacza inną sytuację wewnętrzną.
Przewidywania takie są nie tylko niemożliwe, z reguły nietrafne etc. ale
także niebezpieczne ponieważ wytwarzają "wishful thinking" i wywołują
niebezpieczne nawet zachowania i odruchy.
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Cóż więc znaczy hasło niepodległości w naszych warunkach?
Jest to pewien rodzaj politycznej wiary, bez której nie może się obyć
żadna ideologia. Wolno komunistom wierzyć - mimo wszystko, w ich
wiarę pracy - w realizację ich ambitnego planu, wolno i nam.
W co wierzą komuniści?
Stan tej wiary dzisiaj. Poszukać u współczesnych ideologów.
W co my wierzymy?
Poszukać u współczesnych ideologów wolnego świata.
Raymond Alon?
Galbreith, Kennedy; sięgnąć do Abramowskiego!
*
Na codzień oznacza to wyzwolenie się prywatne i grupowe ...
*
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Powieść urwałem na pytaniu "Czy mogło być inaczej".
*
Zrównałem więc bieg mojego politycznego myślenia z biegiem mojej
literackiej inspiracji.
*
W TP artykuł Micewskiego o romantyzmie i realizmie, w którym mnie
cytuje.
Odpowiedzieć na to esejem o ks. Poniatowskim - o jego [...] rozterce z
1813 roku; i o Kościuszce z roku 1815.
25.I.
Wczoraj koncert orkiestry Karola Teutscha.
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Karol Teutsch zawsze ten sam - smukły, sprężysty, tak samo młody, tak
samo sławny jak przed 30 laty. Tak przywykłem do niego, że jakąkolwiek
orkiestrę oglądam, odruchowo patrzę czy pan Teutsch siedzi na pierwszym
miejscu ...
*
Czy mogło być inaczej? Czy może być inaczej?
Sfera wolności w historii.
Sfera wolności w polityce.
Sfera wolności w życiu społecznym.
*
26.I.
Znowu się pogubiłem.
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Uporządkuję myśli.
"Powieść o banku urwałem w miejscu, od którego między dwoma
głównymi bohaterami powinna zacząć się dyskusja na temat determinizmu
i indeterminizmu w historii wolności decyzji. Możliwości wyboru, a w
związku z tym nad winą i niewinnością w historii. Czy przedwojenni
przywódcy są winni klęski wrześniowej, czy Główna Komenda AK jest
winna klęsce powstania warszawskiego (a jeśli tak, to jak tę winę
sformułować), czy komuniści są winni temu, że wzięli władzę z rąk
sowieckiego proletariatu i czy biorą na siebie odpowiedzialność za
następstwa, które stąd jeszcze wynikną etc."
Do prowadzenia tej dyskusji dalej trzeba mi lektur:
gazety 1948 roku i wcześniejsze;
i co się da z pamiętników, świadectw, korespondencji zagranicznych.
*
Jednocześnie spisywać wspomnienia począwszy od 1974 roku.
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Wspomnienia r o z u m o w a n e, to znaczy przeplecione rozważaniami
historycznymi i wynikającymi z nich "sensami".
W gruncie rzeczy nie potrafię myśleć inaczej, jak trybem autobiografii,
jak tego dowiodłem już parę razy, pisząc takie teksty jak "Inteligent polski
święty" albo "Pomnik Grunwaldu".
A więc dręczącą mnie ciągle (zawsze) sprawę religii powinienem
również wypowiedzieć poprzez wspomnienia z Kościoła.
Poprzez te wspomnienia, zanalizować np., magizm, i monarchizm
ówczesnego kościoła.
*
Ale pytanie: czy rzeczywiście pisać takie wspomnienia, w których będę
skrępowany autentyzmem faktów, miejsc, osób i z konieczności wdam się
w jakiś rodzaj kokieterii, czy też zastosować sposób jakiego próbuję w
powieści pt. "Bank": ja, praktykant "Barski".
Podobnie tam: ja, ministrant Barski.
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Potem: ja, literat Barski.
I tak kontynuować opowieść o człowieku inteligentnym, dociekliwym,
biernym, ale ciekawym, o którym raz będę mówił "ja", raz "on".
*
Wynika z tego, że pisałbym równolegle kilka powieści połączonych tą
samą osobą bohatera:
Kościół
Bank
Uniwersytet
Literatura.
Powieści, której wspólnym tematem byłoby rozpadanie się, zanikanie
form: rozpada się mój magiczny, monarchiczny kościół, rozpada się
porządny hierarchiczny bank, rozpada się uniwersytet, rozpada się
literatura, do której wchodzę jako do gmachu z mitów wzniesionego, a
opuszczam w stanie rozkładu, chaosu ... Rozpada się moje miasto, mój
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kraj, moja Europa, mój świat - świat, do którego zostałem przygotowany,
przystosowany, stworzony.
Wielki cykl o zniszczeniu.
Wielki cykl o powszechnym wzruszeniu form.
I co z tego ma wyniknąć.
Bohater - rezoner.
Ciekawski, wypytujący wszystkich o wszystko, dyletant, to znaczy
interesujący się wszystkim i znający się na wszystkim.
27.I.78.
"la concentration et la reporisation du moi - c'est tout".
Nie rozpraszaj się. Rób tylko jedną rzecz, bo dzielić się nie umiesz.
Teraz - Kościuszko-Poniatowski.
I nic więcej!
A moins que ...
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*
"Abraham believed and hoped when there was no hope, and so became
"the father" of many nations". Romeus 4.
28.I.
Przeczytałem dzisiaj mojego "Dyrygenta" po przepisaniu. Nie ma to
wielkiego sensu, ale czuję, że tak można pisać, i że tak właśnie pisać
potrafię. Ten sposób opowiadania sprawia mi przyjemność, jak słyszę za
tym stylem mój głos, a czytając, bawię się. Może powinienem poświęcić
się całkowicie opowiadaniu - skoro dobrze to robię ...
Pod jednym warunkiem: nie wymyślać historii, ale brać je skąd się da z t.zw. życia, oraz z "autorów".
*
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"Słup soli" - o żonie Lota.
*
Powyższy cytat z listu św. Pawła dotyczy ojcostwa Abrahama:
uwierzył, że będzie miał syna, chociaż miał 100 lat, a Sara blisko tego.
*
Rozdział władzy wykonawczej od ustawodawczej.
30.I.
Il est temps de changer bout - méme l'ecriture.
*
3148

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Zajmujemy się wciąż tym romantyzmem - paplamy o tym, a to przecież
była epoka zepsutego smaku, zmętniałej myśli, obłąkanej ideologii
społecznej; racjonalne rzeczy polityczne nie pochodziły od literatury, ale
na odwrót, były jej źródłem.
Przyjrzyj się od tej strony romantyzmowi i wystąp przeciw
mętniactwom Janionówny.
*
Michelet, że Saint-Alliance powstała bez bazy moralnej ponieważ nie
miała daty, do której mogłaby się odwołać jako stanu normalnego
A dziś? Jaki stan Europy należałoby przyjąć jako prawnie uzasadniony,
legitymistyczny?
1914?
*
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Numer specjalny "Twórczości" na 60-lecie Niepodległości.
*
Co jest ważne?
Chyba odtworzyć dorobek II Rzeczpospolitej w różnych dziedzinach.
1. Oświata.
2. Kultura.
3. Procesy społeczne.
Zasada: pisać powinni ludzie młodzi.
Autorzy:
Łepkowski, Jedlicki, Grzybowski, Geremek, Łojek, Żarnowski.
Pisarze:
Terlecki Wł., Szczepański J.J., Koźniewski, Dziewanowski.
*
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31.I.
Wczoraj wieczorem telefon Stryjkowskiego Hołd.
Umarł Stanisław Dygat.
2.2.
Awantura na kolegium. Stryjkowski opuścił redakcję - No i bardzo
dobrze - wrzasnął Iwaszkiewicz za nim - pismo stworzyło się dla ciebie,
żebyś miał gdzie wydrukować Głosy w ciemności, cholero ... Przedtem
wypomniał mu wydrukowanie "Przybysza z Narbonny" i podpisanie listu
w sprawie Narbutta. O "Przybyszu z Narbonny" redakcja Stryjka prosiła, a
listu nie podpisał ...
3.2.
Największa trudność: utrzymanie ciągłości prac, myśli, lektur,
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wzruszeń. Wszystkie wątki rwą się wciąż i nawet wzruszenia mijają
bezowocnie.
*
Jak daleko od krzaka na pustyni do opłatka w złotej monstrancji.
Znaki "pojednania", "pragnienia", "obecności".
Poszukiwanie tych znaków.
Nie opuszczające rodzaju ludzkiego, nie słabnące w nim i prawdziwie
powszechne poczucie dwoistości naszej natury. Czym innym jest to co w
nas z każdą chwilą niszczeje i umiera, a czym innym to, co wciąż zmienia
się i oczyszcza. Jak pogodzić to, że jestem coraz starszy, brzydszy, słabszy
i to, że jestem zarazem coraz spokojniejszy, lepszy, mądrzejszy?
Wstępują i zstępują.
Czym innym jest to co podlega ewolucji, i to, co wydaje się zrodzone
przed nią, poza nią z jakiegoś innego procesu.
Mamy przeczucie wspólnego początku całego istnienia co do jego cech
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niezniszczalnych.
Sądzimy, że w naszych niezniszczalnych cechach jesteśmy podobni do
naszego źródła - ba! - z nim tożsami.
Pochodzimy ze źródła, w którym jest miłość, wyobraźnia i moc
twórcza wszechogarniająca (uniwersalna) i uogólniająca (wystarczająca
inteligencja) oraz mowa, słowa!
Jesteśmy więc obrazem i podobieństwem naszego źródła.
Być może to co jest w nas niezniszczalne i to co wspólne całemu życiu
da się wyrazić wzorem podobnym do einsteinowskiego, jest może liczbą,
jest chemią; jest energią.
Patrz co na ten temat wymyślili gnostycy.
*
"La conductaur" a eu un succes auprés deux perssonnes. K. et. J., Ceci
a suffi pour que je m'arrure quent to les nature de [...] vocation. Fine done
avec me Soufrances. (?) [...] tout.
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*
Krypta św. Leonarda.
*
4.II.
Pomysły: świeca gromniczna przeniesiona z kościoła przez uparte,
milczące dziecko, które nie chce jej zgasić. I co się wokół tego dzieje.
Jedno z mieszkań na Jaworzyńskiej, z którego słyszę ryki pijackie i
łomot łamanych mebli, i pośród tego wszystkiego siedzi dziecko ze świecą
w ręku.
*
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Żona Lota.
Słup soli.
Dwaj panowie.
Tłum ciekawy - czego?
Oburzony - na co?
I na czym tak bardzo zależało Lotowi.
*
Stary przechowuje powstańców - emisariuszy.
Tłum rozjuszony klęskami, jakie spadają na miasto, chce ich zabić.
Wówczas stary - a może być Sebastian Żeglikowski - oddaje w ręce tłumu
wszystko co ma, aby tylko tych dwóch uratować.
A oni znają godzinę powstania (czy prowokacji) uchodzą.
Bomby spadają na Kraków - konsternacja Żeglikowskiego zmienia się
w słup soli.
3155

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

5.II.
Wczoraj na kolacji Jerzy Andrzejewski z Agnieszką i Arturowie.
Awantura ze Stryjkowskim już jest szeroko znana. On sam ją rozpowiada.
Na kolacji był halibut z ryżem, taki sobie, i doskonała galaretka. Rozmowa
taka sobie, chwilami o niczym Jerzy zżymał się na wiadomość o zgłoszeniu
kard. Wyszyńskiego do pokojowej nagrody Nobla, powiedział, że jego
działalność nie ma charakteru międzynarodowego, i że przynosi szkodę
Kościołowi. Miał na myśli rozmowę z Gierkiem. Artur go oczywiście
poparł. Wystąpiłem z ostrą obroną kardynała mówiąc, że w sytuacji w
jakiej wszyscy jesteśmy, mając do czynienia z tym konfliktem rządzących
osób obciążanie jakimiś winami akurat kardynała jest po prostu śmieszne.
Powiedziałem, że działał pod podwójną presją - partii, t.zn. sytuacji
wewnętrznej, i Watykanu. Artur, oczywiście, zgodził się ze mną.
Jerzy w ogóle uważa, że reżim nie cofnął się ani o krok, a ustępstwa
wobec robotników, opozycji i kościoła są zaplanowane i pozorne.
Tolerancja, jaką reżim objawia jest przejawem zdrowego rozsądku.
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Nauczyli się nie przeceniać wagi słowa (ciekawe, bo to samo kiedyś
zalecała reżimowi Dąbrowska - pisarze nie lubią, żeby przypisywano zbyt
dużą, wagę temu co robią) doszli do przekonania, że działalność
wydawnicza etc. rozładowuje nastroje, zajmuje młodzież ...
Spytałem, czy jest to sposób podobny do tego z jakim Niemcy
traktowali tajne nauczanie; potwierdził.
No i mają wszystkich ujawnionych.
Wszystkich mają w klatce - dodała z boku Agnieszka.
Nieźle jak na czołowego przedstawiciela KOR-u.
Pesymizm polityczny stał się u nas znakiem umysłowej jakości.
Dłuższy czas trwała rozmowa o Europie. Jerzy nie mógł sobie ani razu
przypomnieć kto był podpisany pod deklaracją wstępną.
*
Sala Kolumn. 150.000. [...] starodruk.
Na Nowym Świecie - wypożyczalnia studencka.
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BUW - z wnioskiem do Min. o rezygnacji z egzemplarzy
obowiązkowych.
Bibl. Tor. przejęła ten obowiązek.
Ograniczenia w przyjmowaniu czasopism bo nie ma miejsca.
Nie przyjmują podwójnych egzemplarzy.
Przekazują część zbiorów do Lublina, do Białegostoku, do Łodzi kilkanaście tysięcy starodruków.
Budowa 1894 - za 86.000.
- [...]
Obliczają na 4 miliony.
Powinni planować na 10.000.
Mikrofilmy służą na 10-15 lat.
Bibl. Jagiell. 180 milionów.
BUW ma dotację resortu.
Inne biblioteki mają wsparcie władz lokalnych.
Władze warszawskiego Uniwersytetu nie interesują się tą biblioteką.
W 1922 był projekt budowy biblioteki.
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Projekt na Skarpie - zakaz. teren
-.- MKiS - zabrano.
Teren na Niecałej.
Giną książki i dzienniki.
Nie zwiększono dotacji dewizowych pomimo podrożenia książek na
zachodzie.
BUW opiekuje się bibliotekami zakładowymi - to samo dotyczy wszyscy musieli rezygnować z prenumerat.
Okres starodruków przesunięto do 1850.
[...] - bo co jest w pojedynczym
[...] . S. - polityka wydawnicza emigracji.
Udostępnia się:
II Wojna Światowa Zabiełły
Wydawnictwa wojskowe
Zbiory biblioteczne - 2 mln. 200 tys.
Planować na 10 milionów.
Od 1962 nie było zebrania ....
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Rozproszone fundusze na budowę małych bibliotek.
Marnotrawstwo pieniędzy - Delegacje dla pracowników, którzy muszą
jeździć do innych bibliotek.
Dublety wywieziono do koszar k/Pułtuska, gdzie butwieją.
Egzemplarze rozlokowane na różnych piętrach - powtarzają się
sygnatury - dla wykorzystania miejsca - (formaty) - robi się odnośnik magazynierzy nie wiedzą jak szukać.
Pensja ok. 3.000
- Kustosz po 25 latach 4300.
Ta sama siatka płac co dla bibliotek gromadzkich.
Zaniechano szkolenia.
Bibliotekarz dyplomowany - po kursie 2 tygodniowym.
Wyższe pensje mają pracownicy administracji uniwersyteckiej gdzie
urzędniczki pomiatają profesorami.
*
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(na czerwono)
E. Abramowski: Socjalizm a państwo. Pisma, t.2. 239-378.
"Z chwilą ... kiedy ludzie zaczynają grupować się w celu
wypowiedzenia walki o jakiś nowy ideał, o jakąś nową potrzebę życia
zbiorowego z chwilą tą do przyczynowości społecznej wchodzi facet, który
zmienia jej dotychczasowy kierunek rozwoju, z którym historia przyszłości
pomimo najściślejszych przewidywań teoretyków, liczyć się musi. Zatem
nie polityka obowiązana jest stosować się do polityki brać pod uwagę jej
siłę i dążności rozwojowe, stosunek jej celu, świadomego do reszty
warunków i podług tego określać jaka przyszłość gotuje się życiu
społeczeństw. ... "
Ruch społeczny nowo powstający stawia sobie zwykle taki cel a także
zadanie, które wobec nauki współczesnej jest absurdem".
*
"Walka klasowa jest to ognisko, z którego wychodzi inspirowany
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szereg przekształceń społecznych. Pod jej wpływem giną powolną śmiercią
dawne pojęcia i przyzwyczajenia moralne, upadają całe systemy myśli
ludzkiej, znikają dotychczasowe instytucje życia zbiorowego, a natomiast
rodzą się nowe instytucje i nowe ideologie. Gdzie walka klasowa jest
silniej zaakcentowana, bogatsza, powszechniejsza, tam rozwój
społeczeństwa odbywa się w przyspieszonym tempie, różniczkowanie w
jego życiu ekonomicznym i umysłowym okazuje się większe, gdzie zaś jest
ona słabo rozwinięta, tam widzimy zarazem zastój społeczny i
cywilizacyjny, leniwe poruszania się myśli i życia ... Rzuca ono do
mózgów ludzkich zarzewie nowych potrzeb ... ".
(koniec na czerwono)
15.II.
Opowiadanie Adama o wydarzeniach w Krakowie.
Adam ma wyczucie sakry.
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Opowiadał nam to wczoraj.
Wczoraj przyszły wiadomości, że to samo powtórzyło się w Poznaniu.
Uniwersytet wrocławski, Wydział Historii, prof. Henryk Zieliński.
["Polska i jej sąsiedzi"]
Juzwenko
Jerzy Holzer
Jerzy Garlicki (?)
Andrzej Ajnenkiel - prawo.
Bohdan Cywiński.
*
Rozmowa z J. Jed. nieudała. Nie nadaję się do tej "roli".
*
Sytuacja.
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Z wypowiedzi Łukaszewicza na zebraniu organizacji partyjnej w ZLP
wynika, że zostanie podjęta represyjna akcja przeciwko uniwersytetowi
latającemu i towarzystwu kursów naukowych. Prasę nielegalną i nawet
KOR władze traktują z pobłażliwym lekceważeniem, a o tym ostatnim
Sokorski wyraził się nawet, że jest to "półoficjalna" opozycja
socjaldemokratyczna, z którą zawsze będzie można się dogadać. Tylko owe
kursy stanowią rzeczywiste niebezpieczeństwo, ponieważ wpływają na
młodzież.
Na czym polega, zaleta owych kursów - jak przypuszczam na tym, że
do obiegu wiadomości, informacji i do relacji wychowawczych całkowicie
u nas zbiurokratyzowanych, został wprowadzony nowy czynnik - czynnik
swobody - i nowa wartość wychowawcza - wolność - wolność słuchacza, i
wolność wykładowcy. W tych kursach nie chodzi w gruncie rzeczy o to,
czego się tam ludzie dowiedzą, czego się nauczą, i dlatego nie o ich stronę
rzeczową, dydaktyczną, merytoryczną martwić się trzeba; chodzi o to, aby
student i wykładowca spotkali się z sobą na płaszczyźnie obopólnego,
wzajemnego
zaciekawienia
zaciekawienia
osobowego,
nie
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przedmiotowego. Płaszczyzna ta została zupełnie wyeliminowana z
państwowych uniwersytetów, gdzie wykładowca stał się anonimem - nie
ma go, reprezentują go zastępy zastępców, a społeczność studencka [...]
twarzy [...] szybko od egzaminu do egzaminu. Wiadomości tkwią i tak
gdzie indziej - poza uniwersytetem i poza kursem - w książkach.
Uniwersytet powinien być przede wszystkim miejscem formowania się
zainteresowań i charakteru społecznego jednostki; ponieważ nie jest tym,
powinny się stać nim kursy.
Oczywiście, nie staną się takim miejscem dla studenckich mas, i
pozostaną prawdopodobnie zjawiskiem efemerycznym, z którym zetkną się
tylko nieliczni. Powinny stać się wzorcem, przebłyskiem, objawieniem,
przypomnieniem owej zapomnianej wolności, która jest tlenem nauki i
myśli.
Gdańsk, 17.II.
Stefan Chwin.
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Marian Terlecki.
*
Chwin.
U mnie ewolucja - od krytyki tekstów do krytyki instytucji literackich
to jest ewolucja od krytyki literackiej do krytyki społecznej.
Pytanie:
Czy ta ewolucja wynika ze znaczących zainteresowań czy z sytuacji.
*
Wykonuję robotę socjologa.
Literatura jest amatorszczyzną w dziedzinie socjologii, polityki etc.
Możliwość pisania o literaturze w ramach uwikłania - to było ciekawe zajmować się środowiskiem literackim - czy działalnością Terlecki - życie
intelektualistów - czy można być intelektualistą bez zaplecza społecznego.
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* nie staram się uzdrawiać systemu
czy jest to metoda
czy jest to bezsilność intelektualna - mozaika czy system.
*
Moralność literatury.
*
Ograniczenie ideału krytyki do pewnego modelu.
*
Niepodległość na codzień.
Program PPN ktoś określił, że przedstawia on piękny kraj za rzeką, na
której nie ma mostów.
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Rzeczywiście, podstawowym założeniem programu PPN jest
odzyskanie przez Polskę swobody w rządach wewnętrznych oraz w
wyborze sojuszów i gwarancji. Czy ten zespół warunków, składający się na
upragnioną niepodległość państwową, wydaje się nieosiągalny ani na dziś,
ani na jutro. Wymaga wszakże załamania się całego układu
międzynarodowego utworzonego po II wojnie światowej, a w
szczególności wycofania się - dobrowolnego, czy przymusowego - ZSRR z
roli mocarstwa światowego.
Jakże to osiągnąć zwłaszcza, że bynajmniej nie życzą sobie tego nawet
antagoniści ZSRR na zachodzie w obawie przed próżnią, jaka otworzy się
wtedy w Europie wschodniej i w Azji - gdzie wyrasta przeciwnik, może
jeszcze od ZSRR groźniejszy - Chiny? Czy Japonia? W tym samym stanie
rzeczy myśl o załamaniu się tego układu może wydać się szalona nawet
zbrodnicza. (Jeśli uzależni się taki bieg wydarzeń od światowej katastrofy),
a wreszcie ryzykowna także z polskiego, narodowego punktu widzenia:
jaka wreszcie rola, i jaka pozycja przypadnie wtedy Niemcom, jaki będzie
wtedy los owych zachodnich i północnych terytoriów, które posiadamy
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tylko dzięki stanowi rzeczy?
Gdy dobrze pomyśleć hasło "niepodległości" może wydać się tylko
chwytem retorycznym obliczonym na wywoływanie emocji, ale doprawdy
trudno przyjąć je za podstawę realistycznego, politycznego programu.
Jedynym programem działania dla opozycji wydaje się w takim razie opór
w ramach istniejącego systemu, działanie na ten system w celu
zmiękczenia go i zliberalizowania, i rachuba na ewolucję wewnętrzną, czy
też nawet przewrót wewnętrzny w ZSRR, który odmieni ustrój tego
państwa w kierunku bardziej demokratycznym, federacyjnym, a jego
politykę skieruje na drogi mniej agresywne, mniej zaborcze ...
Sądzę, że był i jest to pogląd, któremu niepodobna odmówić zmysłu
rzeczywistości, ani sensu praktycznego.
*
Kartę niepodległości wysuwamy na czoło naszego programu jako
postulat moralny, który uważamy za konieczny warunek wszelkich naszych
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działań.
*
Uważamy, że limitowanie działań społecznych (opozycyjnych)
okolicznościami, które dziś wydają się jedynie realne, z góry pozbawia te
działanie rzeczywistej atrakcyjności (?), nadaje im piętno tymczasowości i
swoistego oportunizmu. Zresztą wątpliwy to "realizm" owe warunki mogą
zmienić się z dnia na dzień - władza dziś quasi-tolerancyjna już jutro może
uruchomić cały swój aparat ucisku aby zgnieść ruch opozycyjny, a wtedy
liczenie na nieskończoną prolongację dzisiejszego "liberalizmu" może
okazać się równą utopią jak marzenia o niepodległości.
*
Niepodległość jest postulatem moralnym.
Jest wyznacznikiem myślenia, jest hasłem emocjonalnym, znakiem
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pamięci sygnałem wrażliwości, zespołem odruchów. Jest wiele sposobów
działania i zachowania w naszym kraju od bardzo czynnych do zupełnie
biernych, od skrajnie "opozycyjnych", do skrajnie lojalnych.
Społeczeństwo nasze nie dzieli się na tych, którzy "współpracują z
systemem i tych, którzy poza doraźnymi celami, jakie mają do osiągnięcia a są one różne, równie dobra działalność w KOR, jak praca na uczelni, czy
w fabryce - dostrzegają nakaz finalny, cel wspólny - niepodległość - i
którzy go pragną, oraz tych, którzy wykreślili go z pamięci i wyobraźni.
23.II.
1) Skończyć rozprawę Kościuszko-Poniatowski, podkuwając się
jednocześnie w problematyce "wielkich ludzi";
2) Piłsudski;
3) Historia od 1864 powinna powstać na marginesie;
4) Twórczość beletrystyczną potraktować jako prywatną, odłożyć na
miesiące letnie do Wilgi. Albo pisać to tylko rankami;
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5) W perspektywie książka o ewolucji monarchia - demokracja - totalizm;
w gruncie rzeczy o monarchii i jej przedłużeniach w totalizmie;
6) Książka o kościele katolickim jako monarchii uniwersalnej i kosmicznej;
7) Chrystus.
*
1) odroczenie,
2) niewylegitymowano,
3) łobuzy,
4) "zajęcie komendy", Kom. posterunk.
5) zginęła taśma z depozytu, która stała się przedmiotem.
*
dr. hab. Andrzej Paszkowski w Bibliotece Narodowej.
Czasopiśmiennictwo ul. Platynowa.
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(Józef)? Chlebowczyk prof. w Katowicach.
Anna Radziwiłł - [...] sanacji
Liceum Lelewela na Żoliborzu.
Stefan Żółkiewski
- wychowanie oświata, nauka.
Przew. Ajnenkiel Bardach
p. Haber - prognozy.
*
Kronika Warszawy
prof. Zaorski - [...] Warszawy.
*
7.III.78.
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Walne zebranie ZLP na Czackiego.
Bartelski - [...] zapowiedział budowę BN na polu Mokotowskim.
B. sarkastyczny narzeka na władze za złe traktowanie pisarzy,
opieszałość etc.
Rok Korczakowski!
Rok niepodległości.
Cytat z A. Słonimskiego.
Rok 1918 znamienny dla literatury.
Literatura spełniła swój obowiązek.
Majewski - pieprzy.
Wasilewski wiele zależy od wyniku tego zebrania.
Jestem sojusznikiem ludzi pióra i robię co mogę, aby warunki pisarzy
były lepsze ...
Niezbędnym warunkiem kultury jest ciągłość ... procesów ... kryteria
wartościowania.
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Z jakim trudem kultura odbudowała zniszczone tkanki.
Wyczerpaliśmy nasz podział w [...] ...
Wyczerpaliśmy rew. kulturalne polityczne ...
(nie do odczytania obydwa zdania w całości)
Czy nam jest potrzebna kultura. Trzeba domagać się partnerstwa
odróżnić ruchy wyniszczające od uzdrawiających ...
Losy pisarzy - obserwuję z mojego miejsca - niejedna przydałoby się
[...] od parafialnego przepychania się ... uchroniło się wartościowe dzieła
tworzy coś, co [...] się od wibracji ... zachowali autonomię - niedobrze gdy
o promocji decyduje fakt, że ktoś się załamał, czy ktoś coś podpisał ...
Pisanie, a nie podpisywanie ...
Nie [...] ...
Rola frazesu ...
Na każdym obrazie frazes miał przeciwko - antyfrazes ...
Nieprzydatność antyfrazesu ...
Krytycyzm jednaki od frazesu niezależnie od źródła ...
Nie powinien to być frazes oportunistyczny
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oraz może to być frazes awanturniczy
Obowiązki Związku nie mogą być wypełnione ani przez
potakiewiczów, ani przez tych, którzy używają go za instrument awantur.
Posłuszeństwo ...
Lojalny partner.
Uzasadnione postulaty wykonane jesieni nie będzie ani protekcji, ani
histerii.
Zadania:
udział środowiska - podejmowanie decyzji - wypracować kodeks
praworządności w kulturze.
Konsultacyjne ciało dla konsult. "książek trudnych" ...
Więcej środków na rozwój kultury.
Mamy wiele spraw i jeden związek ....
*
Grześczak.
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O młodych pisarzach ...
O studium tłumaczy ...
Prorok.
Będzie to szarpiące co powie ale są gorsze ...
Sesja we Włocławku - zapowiedziana o bohaterze literackim
wypowiedzi działaczy: sesja pijacka. Aroganckie zachowanie. Brzydkie
słowa.
Bankiety
Pozór opozycyjności: rozpijanie literaturtów.
Społeczeństwo potrzebuje naszego prestiżu - związkowego. Jako ZLP
tworzymy jakość moralną ... Ludzie potrzebują autorytetów i wartości ...
Apel o wstrzemięźliwość w szafowaniu autorytetem ZLP.
Szczypiorski.
Nie warto tracić czasu na oczywistości.
1) Nasz zw. jest jeden - jest jedyną organizacją zawodową pisarzy.
2) w ramach związku działają ludzie o różnych postawach i poglądach.
Byłoby dziwne gdyby było inaczej. Pisarze są tacy - i działalność? jest
3177

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

taka.
Nie ma powodu wchodzić w numery owych kontrowersji.
Związek jeden i dla wszystkich.
Wszyscy jesteśmy kolegami
Sprawy, które nas różnią są bardzo złożone
przyszłość - może odległa.
Byłoby źle gdyby się okazało, że niektórych poetów się nie dopuszcza.
Prawo życia są silniejsze i dlatego to wszystko, co w nim uzupełnia się
w ramach związku i poza nim.
[...] głos [...]
Zarząd Oddziału sporządził listę 71 osób ...
Zarząd skorzystał z prawa ...
Formalnie wszystko jest w porządku.
Ale przecież to nie wszystko.
Chodzi o konsultację. Została sporządzona bez konsultacji.
Aż 75! Zgłoszo aż 40 kandydatów - oznacza to, że 400 osób nie uznało
listy.
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Dojdzie, 200; którzy się nie udzielają i około 100, którzy są we
władzach - [...] że Zarząd konsultował Jar. Zieliń.
nastroje są różne i gorące - trzeba wychodzić naprzód - nastroju i
dramatom.
Wiele nastrojów gwałtowny jest [...]
W tej sytuacji nonszalancja jest niewskazana. Co kto robi poza
związkiem - to jego sprawa
Związek nie jest do sprawowania kurateli.
Obowiązuje nas statut.
Nie należy na teren ZLP przenosić spraw rozgrywających się poza
ZLP.
Musimy skreślić ok. 70 nazwisk.
Są tacy, którzy mają legalne i prawomocne organizacje.
Są tacy, którzy takich organizacji nie mają. Dla nich jest związek.
Związek jest jeden dla wszystkich.
W jego organizacji powinna być swoboda różnych nawet skrajnych
poglądów ...
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Lepiej spierać się w ramach organizacji ... niż poza nią zasada
odpowiedzialności.
Decyzja podpisów przez dyskusję niż administracyjnie.
Są sprawy co do których nie będziemy w znacznej jedności ale są takie,
dla których można znaleźć ...
Natomiast nt. "kaprys siły" - Oto poprawa niedobrego klimatu/
Nasz jeden związek - [...] , gdyby nie wszyscy mogli się w nim
pomieścić ...
Stanowi naszą platformę niż reszta organizacji, które w jego ramach
działają
Normalka prowadzi do złych skutków.
Nie będzie identyczna - to śmierć dla literata i podzwonne dla związku.
Sadkowski.
On też podpisał taką listę. Ta lista była próbą odwołania się do
wysokiego grona ...
[Czy przemawiać? Nie należy przebijać samego siebie - pisałem już i
mówiłem. Musiałbym mówić tylko o sprawach poza związkowych.
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Szczypior ... przeniósł dyskusję na przedmiot wygodny i bezpieczny i co
do którego racje są wyraźnie po stronie op.]
Putrament.
Gdyby to zebranie odbyło się 5 marca - Stałby tu Załuski. Miał
wygłosić programowe przemówienie.
Był odrzucony ...
Chciałbym pokazać sedno tego co Z. miał powiedzieć ...
Załuski był przew. komisji interwencyjnej.
Załatwiał sprawy bytowe.
Mieszkania, wyjazdy wydawnicze.
Wyprowadzał związek z kłopotów w jakie trafił ze swojej winy i
nieswojej winy.
Nie był wprowadzony w specyfikę literatury, ale był wyczulony na zasługi.
Jego obsesja: papier.
Z. zatrzymał spadek papieru.
Pewni koledzy mają kłopoty w publikowaniu książek. Z. dążył do
załatwienia sprawy ... jego hasło - każdy pisarz ma prawo do publikacji i
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do paszportu - sprawa jest złożona. Łatwo wejść w konflikt, trudno wyjść.
Nie zaogniać spraw środowiska.
Recepta Szczypiorskiego - Szczypiorski nie docenił tego, że ZLP jest
zależny od określonej władzy i działa w określonym społeczeństwie.
Myśmy nie wyczerpali środków eskalacji drażniących czynniki zewnętrzne
- a te czynniki zewnętrzne też nie wyczerpały swoich środków.
Eskalacje musi ustąpić. W tym kierunku działał Załuski - teraz to
będzie trudniejsze.
21.III.1978.
Wielki Tydzień. Zimno, mokro, śnieg, Kazia chora, wszystko znów
zahamowane. Historyczna robota w ruinie (bohaterowie historyczni),
polityczna robota w ruinie (Niemcy), zwaliła się robota społeczna (TKN), a
tu czasu na nic nie mam.
Przeżywam znów irytacje towarzyskie, tzn. nowy atak nieufności w
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stosunku do Adama et consortes.
Ich system nacisków na ustrój (bo tak to nazywają) okazał się w
praktyce rodzajem wirówki: "odciągnął mianowicie z kultury oficjalnej
wszystko to co stanowi jej atrakcyjność - wszystkie jej elementy
niepodporządkowane, skłócone z oficjalnym modelem tworząc z nich ową
kulturę paralelną, która jest skazana na drugorzędność i elitarność.
Nie dać się palić do końca; spalili Burka, Barańczaka, Cywińskiego.
Starają się spalić mnie, Jedlickiego, Janisa, teraz Holzera. Zatrzymać
dwoistość - występować tu i tu, ale przede wszystkim tu, t.j. w kulturze
oficjalnej, na ile to się tylko da.
Nie kandydowałem na zjazd ZLP, aby nie zadrażniać do końca;
kryterium mojego postępowania jest związek - tam nie chcę się
aktywizować i występować z "grupą".
Gromada
poczta
Twórczość - tel. do Micewskiego - Kamieńska pilne.
12:30 - Gottesman
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Biernacki: 17, 18,
Stypendia
bieda..
*
B. rano do [...] i [...]
[...] Borowego.
Dr. Zdzisław Łapiński - Warszawa.
Jerzy Stadnicki - Warszawa.
Juliano Bruna 22/24.
22/III.
TKN.
[...]
Janionówka: z jej inicjatywą.
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Spr. odróżnienia się od KOR-u.
"Nieważna inicjatywa KOR-owska" - zdanie partyjne.
Puścili 3 książki jej uczniów.
Akcje pozawykładowe.
Cykl dyskusji na temat sytuacji humanistyki w Polsce. Jaruz. zaprosił
parę osób na rozmowy: czym powinna być humanistyka.
Burek, Jowt.(?), Kijowski, Cywiński, Brandys, Woźniakowski, Jedlicki
- repertuar problemów.
Do poruszenia:
Adam, Walc, Kuroń.
Zatrzymanie "spotkań".
Selektywność informacji KOR-u.
*
Adam - materiały do historii najnowszej PRL. (propozycja Mazowera)
1. Znaleźć jednego lub 2 zast. do historii najnowszej PRL.
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2. Materiały.
3. Wykłady aspektowe.
*
Odczyty.
Wykłady warszawskie idą normalnie.
Zastępstwo Adama w Krakowie i w Łodzi.
Gdańsk 4 wykłady: Burak, Welc., [...] , Cywiński.
*
Na następne zebranie sprawy wydawnicze.
23/III.
Zimno, Kazia chora, nie możemy jechać do Wilgi. Święta. Ogólny
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chaos: z TKN-u nic nie rozumiem. Nie rozumiem stanu organizacyjnego i
legalnego niedookreślenia. Niewiadomo za co TKN odpowiada i za co nie
odpowiada; o czym decyduje i o czym nie decyduje; czym jest i czym nie
jest; za co jest karalne, za co nie jest karalne.
Nie mogę sobie dać rady z naszym [...] . Nie umiem werbować
współpracowników, nie ufam zdolności tych, których znam. Chcę zrobić
wszystko sam, a czasem, ani sił, ani zdolności, ani wiedzy mi nie
wystarcza. Nadmiar zobowiązań.
A jeszcze do tego normalne życie zawodowe. A jeszcze do tego
umowy. A jeszcze do tego ambicje. Z nadmiaru tych wszystkich rzeczy
powstaje immobilizm. Ponieważ nie wiem co mam robić najpierw, nie
robię nic.
25.3.1978 Wielka Sobota.
1. Nie rozpocznę od początku.
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Początkowi przypisuje się nadmierne znaczenie.
Tego nigdy nie było. Początek rzeczy nie był nigdy rzeczą samą;
początek nie określa dalszego trwania. Dziecko było małym dorosłym. Im
większy i cnotliwszy człowiek, tym dojrzalszy i poważniejszy był w
dzieciństwie, tym mniej był dzieckiem. Przykłady z Plutarcha, z żywotów
świętych, z dzieciństwa współczesnych wodzów i bohaterów.
Malarstwo. Ktoś pisał o tym - czy nie Foucauld?
Bóg - dziecko.
Odkrycie świata dziecinnego przypada na koniec wieku XIX. Czy nie
ma to związku z wejściem w krąg kultury biografii plebejskich? Mark
Twain - mitologia urwisa. Mitologia, zdaje się, amerykańska. W każdym
razie dzieciństwo jest kreowane przez wzorce.Moje dzieciństwo zostało
przepołowione przez wojnę; przez to zdarzyły się w moim życiu różne
stereotypy: arkadyjski i bohaterski. pański i plebejski. Inne jego wzorce w
to się wdały: sentymentalny (rodem z Amicisa) - upadłe paniątko,
świątobliwy - św. Stanisław Kostka, czy nawet męczeńskie wzory
Tarsycjusza etc. Oraz patriotyczny. Ten mi się niecałkiem wyjaśnił.
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Mój późniejszy bunt młodzieńczy przeciw domowi, Kościołowi,
tradycji patriotycznej miał wiele z buntu przeciw owym stereotypom..
Naturalnie buntując się przeciw jednym stereotypom, wpadałem w moc
innych.
Sprawa stereotypu w ogóle: w życiu społecznym, w życiu osobowym.
Podatność mojej matki na stereotypy uczuciowe. Łączy się z reakcją jej
życia umysłowego.
Podatność Polaków na stereotypy: łączy się z reakcją ich zbiorowego
życia!
Kto, co, kiedy napisał o stereotypach!
Być może jest to centralna sprawa mojego życia.
2. Miałem nie pisać o początkach. Samego mnie na tamtą stronę zaniosło.
Inna sprawa to początki literackie.
Niewyraźne ambicje, lektury, Tygodnik Powszechny. Uniwersytet.
Wyka. Przyjaciele. Dylemat: kolaborować - nie kolaborować. I na jakiej
zasadzie: cynicznej, czy ideologicznej.
Szkoła K. Puzyny.
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Szkoła L. Flaszena.
Szkoła J. Błońskiego.
Na czym polegały.
Literaci Krakowscy.
Życie literackie.
Wyjazd do ZSRR, zmiana mojej sytuacji.
Dojmujące uczucie niedoinformowania, niewiedzy. Nocna wycieczka
na Łubiankę. Dziś wiem jak była absurdalna i czym mogła się skończyć i
ilekroć o tym pomyślę, myśl moja biegnie tropem fantastycznej przygody,
której teraz pragnę - dlaczego pragnę?
Ile niejasnych, dwuznacznych sytuacji późniejszych bym uniknął! Ilu
fałszów! Ilu złych chwil - w zamian za mękę, która nadałaby mojemu życiu
jakiś jednolity sens.
Zarański: wiem, że byłem wtedy, w tych czasach, na właściwym
miejscu.
*
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Święta ciche, domowe, Kazia trochę chora. Ciągnę tekst o Niemcach
dla Partii.
Wszystko, jak zwykle, spóźnione.
Czytam Montaigne'a - jak zwykle od początku z nowym zamiarem.
28.IV. (III?)
"Je m'em irai sans avois de'ballé ma marchendise".
*
30.IV. (III?)
Cieplej. Korekta Cabanisa. Zresztą "sralemate". Kazia nadal chora, a ja
kręcę się wokół własnego ogona. Sen: wybuch wojny, czołgi niemieckie,
jakieś upokorzenia, potem Warszawa w lejach i gruzach, i ja nie mogący
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przejechać samochodem przez zrujnowaną, dzisiejszą Marszałkowską.
Samochód, stara warszawa, pojechał beze mnie wzdłuż torów
tramwajowych, biegłem za nim, tramwaj przejechał tuż obok niego,
wydawało mi się, że go już rozbił - ale nie: samochód zmienił się w
Kalego, który uskoczył w ostatniej chwili i wywiesił język z
zadowoleniem. Bezmyślność.
*
Wczoraj jakieś bezładne rozmyślania o szczęściu i porządku. Człowiek
jest szczęśliwy, gdy swoje otoczenie, swoje zdrowie, swoje stosunki, swoje
działania, swoje myśli i swój czas doprowadza do porządku
współgrającego z porządkiem natury, nie traci zarazem poczucia wolności.
Przykład uporządkowanego działania w czasie, które nie daje szczęścia:
praca przy taśmie fabrycznej, przykład wykorzystywanego działania w
czasie, które daje szczęście: gra w orkiestrze.
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*
Zdarzenia: Aldo Moro nadal w niewoli, w TKN ferie, nowym
ministrem kultury ma być Mietkowski - nieagresywne zero, za parę dni
zjazd ZLP, gratuluję sobie, że nie brałem udziału w wyborach.
Dowiedziałem się wczoraj od Joasi, że lista "opozycyjna" powstała z
układów Wiktora z Sitą i Klub Dramaturgów oddał głosy na "opozycję"
pod warunkiem, że opozycja będzie głosować na Sitę, Krasińskiego i
Abramowa, a w Katowicach na Krasińskiego do Zarządu Głównego. Tu
jest przyczyna, dla której do mnie nikt się nie zwrócił przez 3 dni z
propozycją kandydowania. Zwrócił się w końcu Wiktor półgębkiem i
przyjąwszy odmowę, nie nalegał. Sito. Ha, ha, ha. Nic wspólnego z tą
bandą - nigdy!
31.III.
Wczoraj rozmowa z Karolem Modzelewskim. Bystry, uważny, ciepły.
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Ale gdy teraz chcę streścić jego poglądy jestem dosyć bezradny.
Sprowadzają się do teorii rozgrywek między materiami, nacisków
rosyjskich etc. Świadomość celów finalnych? Żadna. Świadomość
historyczności? Minimalna. Dość duże zrozumienie wykazał dla mojej
teorii "Strefy pośredniej" jako polskiej specyfiki, zagrożonej - moim
zdaniem - jednocześnie z dwóch stron: ze strony władz, opanowanych
przez manipulantów nie umiejących tą wartością tak gospodarować, jak
umieli Sokorski, Żółkiewski, Borejsza, z drugiej strony przez zawodowych
dysydentów. Polaryzację na aparat i czystych oportunistów, oraz
dysydentów, uważam za objaw najdalej posuniętej sowietyzacji. Dawniej
między Putramentem a Grzędzińskim coś było - i to "coś" było właśnie
najważniejsze. Dziś? Kto jeszcze w tym tkwi, jest gwałtownie wypychany,
albo przez kaprysy władzy operującej w dowolny sposób "czarnymi
listami", albo przez naciski dysydentów podsuwających swoje listy do
podpisów.
Możesz w końcu w tej strefie zostać - jak Jastrun czy Terlecki - ale
stracisz wszelkie znaczenie. Możesz drukować, ale druk straci znaczenie
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wobec powielacza. Druk wobec powielacza, uniwersytet wobec TKN-u,
kariera naukowa wobec kariery dysydenta.
Wilga, 3.IV.
Ucieczka z Warszawy. Mieszkanie Jędrka. Konflikt meblowy.
Malowanie u niego i u nas. Pakowanie jego drobiazgów. Smutek. Żal do
siebie za jego niepełne dzieciństwo. Praca zupełnie zahamowana. Przez
cały tydzień gniotłem tekst dla PPN: sprawa niemiecka, na której się nie
znam. "Nasi wysmażyli parę tematów, którymi chcą olśnić świat".
Wizyta Tadeusza Korzeniewskiego. Przeczytałem parę stron jego prozy
w Zapisie - wydał mi się zdolny, owszem, ale już na granicy maniery, albo
też do niczego innego, poza manierą, niezdolny. Niesympatyczny.
Inteligentny, naturalny, niebezpieczny. Powiedział, że przyszedł do mnie
jako mądrego człowieka, potem plótł, potem zaczął się uskarżać na ciężkie
warunki, złe zdrowie, a gdy zniosłem to w milczeniu, czekając co z tego
wyniknie, powiedział, że "jeszcze jakiś czas pociągnie", a potem - nie
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wiem - może do UB pójdę. Zniosłem i to. Nie zdziwiłbym się, gdyby się
okazało, że chłopczyna już jest w UB. Bródka. Szklane oczko pijaczka,
filmowe maniery, swobodny sposób bycia ... Przez jakiś czas pętał się przy
Moczulskim, teraz przeniósł się do KOR-u. Mieszka u ludzi. Teraz u
Blumsteina.
5.IV.
Sidney Hook: The Hero in History.
Rozróżnienie na "event-ful men" i "event-making men".
Czytałem Chamberlaina oświadczenia w Izbie Gmin: Anyone who had
been through that I have hed to go through ... "Przypuszczenia, iż
Chamberlain grał na zwłokę i wygrał rok. Prawie same pakty! Chamberlain
nic nie zrobił, ażeby Anglię lepiej do wojny przygotować i zrobił wszystko,
aby nie prowokować Hitlera.
Nikt dotąd nie zwrócił uwagi, że Pakt Ribbentrop-Mołotow jest
przedłużeniem Monachium, że opiera się na tej samej logice, na tej samej
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zasadzie etycznej i miał te same rezultaty.
Był o tyle gorszy, że partnerzy paktu monahijskiego nie głosili
przyjażni z Hitlerem i nie zawierali z nim dodatkowych, tajnych
porozumień policyjnych.
*
Dlaczego nic mi nie idzie? Dlaczego myśl mi wciąż ucieka do głupstw i
w nicość zupełną? Dlaczego jestem tak słaby umysłowo czy fizycznie, że
żadnego wysiłku nie umiem znieść i pozwalam na ciągłą ucieczkę energii?
Jestem jak silnik, którego moc ucieka "na masę" - jak mówią kierowcy.
karoseria jest naładowana prądem, a silnik nie pracuje. Samochód stoi w
miejscu. Nic nowego. Ucieczki myśli prześladowały mnie jeszcze w
szkolnych czasach, były moją plagą, moim nieszczęściem. Łajali mnie za
to rodzice, ja zaś zaklinałem Boga, aby mi pomógł przezwyciężyć to, co po
prostu źle nazwano: Matka mówiła, że jestem "dystrakt", a byłem po
prostu, i jestem leniem.
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Skupienie uwagi. Niczego więcej nie potrzebuję. Tylko skupienia.
"Concentration et evaporisation du moi". "C'est tout" - jak napisał mój
Baudelaire. Prześladuje mnie, zdaje się nadmiar obrazów. Zbyt dużo rzeczy
naraz widzę. I tak było zawsze. Mam zbyt żywą wyobraźnię i pamięć
wizualną. Moje zamyślenia są w istocie zagapieniami w obrazy
przesuwające się przed moim wewnętrznym wzrokiem. Mam w sobie
niezwykłą i zupełnie niewykorzystaną siłę: mogę w każdej chwili ujrzeć to
co chcę. I mogę to opisać. A jednocześnie przedmioty, którym się
przyglądam, hypnotyzują mnie po prostu swoim wyglądem. Jakże mogę
pisać na maszynie, kiedy ona sama zdumiewa mnie i ciekawi!
Co na to poradzić? Zużyć tę właśnie zdolność, zaprząc tę siłę do
roboty!
6.IV.
Złudzenia spekulatywnej teologii i "mistycznej" poezji: utwierdzają
przekonanie o konieczności istnienia Boga wynajdując znaczenia dla jego
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figur. Absurd wiary trwa nieporuszony. Od zrozumienia co z n a c z y np.
Duch Św. do uwierzenia, że on po prostu jest, jest równie daleko jak od
wtajemniczenia w zasadę rozmnażania do uczucia i praktyki miłości.
Bóg widząc te wysiłki, mruczy gniewnie: nic mi z tego - i nadal woli
swoje baby obcałowujące jego portrety.
*
Za często puszczam wodze myślom - prawie stale są puszczane i
galopują wtedy jak dzikie konie po polach. Za głupie, puste i etc. Jakże źle
myślą wtedy o ludziach! Jak niskie przypisują ich wtedy pobudki! Jakże
zawistny wtedy jestem i małostkowy!
7.IV.
Problem jest m.in. techniczny. Co robić, kiedy nie wiem co pisać, lub to
co piszę okropnie mi się nie podoba i nudzi mnie? Co robią w takich razach
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inni? Zdaje się, że jedyną radą jest wtedy cofnąć się i np. przepisywać to,
co się niedawno napisało i co wydaje się dobre. Chodzi o to, aby nie tracić
kontaktu z papierem, bo gdy to nastąpi myśl ucieka "na masę", czyli do
nikąd, powodując stan chorobowy, wywołując uczucie klęski i
nieszczęścia.
A w moim, chodzi mi już tylko o to, aby być zdrowym i szczęśliwym.
Należy więc skakać piórem bez przerwy. Nawet wciąż to samo przepisując.
Tylko tak. Tak mi P. Boże dopomóż.
10/4.
TKN.
Kontakt z Towarzystwem Wolnej Wszechnicy.
Zrobić gest z naszej strony ofertę współczesną
był Al. Kamiński
Kościałkowski.
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Prez. Uziembło.
Lokal przy ul. Waszyngtona.
Spotkania z SKS.
-.Strasznie piepszą:
Mówią, że się biją.
Mówią, że ich ciągają.
Mówią też, że chcą się uczyć. Że powinno im się coś zorganizować.
Ale nie bardzo wiedzą o co im naprawdę chodzi i co ich interesuje.
Wszyscy zebrani, zarówno my, komisja Programowa, jak oni, delegaci
SKS, czują się odpowiedzialni za innych, chcą uczyć innych, pomóc
innym, innych zmusić do myślenia i dyskusji, sami natomiast od siebie nie
wymagają niczego. Punktem wyjścia jest tu socjotechnika, a nie idea.
Organizuje się "Komitety, kursy po to, aby wymyślić ideę, odkryć prawdę,
etc., zamiast od idei zacząć i obmyślać do niej sposoby upowszechniania.
Jeden z badaczy mówi, że wykłady są za ogólne, za popularne.
Pytanie Mazowieckiego, czy zmieniły się wykłady oficjalne; na historii
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powstał klub, na psychologii zarganizowano cykl wykładów dowolnych ...
Organizowanie życia studenckiego jako akcja przeciwdziałania TKNowi.
*
Problemem współczesnego człowieka jest nadmierny szum
informacyjny. TKN go jeszcze zwiększa. Dlatego nie ma szans
powodzenia. Ludzie nie mają czasu ani pojemności umysłowej na
wchłonięcie tego wszystkiego, co im ofiaruje prasa, książki, uczelnia, TV.
etc. My im jeszcze dodajemy balastu.
*
Polonistyka: bardzo mało aktywny. Brak wykładów o literaturze.
Wilga, 22.4.
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Chyba się starzeję.
Starzeję się chyba. Nic mi nie smakuje. Ani jedzenie, ani papierosy, ani
wódka, ani praca, ani spoczynek. Żyje mi się dobrze, wygodnie, nawet
szczęśliwie, tyle, że radości z tego nie mam. Pijacy mówią; nie idzie mi
wódka. Palacze znają ten niesmak przy paleniu. Skołczałe podniebienie
(duchowe), zaciśnięte gardło (duchowe). Przyczyna? "Criso de foi" - jak mi
mówił pewien smutny wenezuelski pisarz w Paryżu, a co ja zrozumiałem
jako atak wątroby. U mnie też niewiadomo czy to wiara, czy wątroba.
Od lat niespełnione pragnienie, aby spojrzeć na wszystko takim
"strasznym jasnym wzrokiem", odrzucając wszystkie stereotypy,;
przecinając więc te pępowiny, zostać sam na sam z istnieniem.
Wszystkie moje myśli są ograniczone przez ich dzieje; przez to jak
powstawały, skąd pochodzą, z formami. w jakich się uzewnętrzniają.
Myślę słowami i obrazami, a słowa i obrazy mają byt podwójny: logiczny i
zmysłowy, z wyraźną (przynajmniej u mnie) przewagę zmysłową i
emocjonalną. Każda myśl ma swoją ikonografię, liturgię i historię. Moje
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myślenia, to błądzenie po jakichś manowcach, korytarzach i teatralnych
rekwizytorniach, po zakrystiach etc.
Dlatego to dobry pomysł opowiadania o panu, którego zmuszają do
wyniesienia się z jego starego mieszkania, w którym się urodził, gdzie
poznał swoją żonę, i gdzie przebiegło całe jego życie, a zarazem narodziły
się wszystkie jego myśli, i który - przeniesiony gdzie indziej - jest po
prostu pusty, traci absolutnie wszystko. Cała jego substancja, duchowa
została w sprzętach, ścianach etc.
Tylko - jak to ułożyć.
Gdyby to był utwór sceniczny, musiałby zostać zamknięty w ramach
tego mieszkania.
1. Przybycie do mieszkania. Jest późna noc. Gdzieś w pobliżu odbywają się
hałaśliwe imieniny. Kto ich odwozi? Np. jego starszy brat, któremu się w
życiu powiodło, i w którym Zofia kochała się skrycie. Pomaga im zawieźć
rzeczy, zostawia ich samych, obiecuje wrócić, przywieźć im polowe łóżka,
pościel, coś do jedzenia na rano. Pomiędzy jego wyjściem, a jego
powrotem coś się pomiędzy nimi dzieje. Coś się ujawnia, co ma także
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związek z jego Miecia, przeszłością. Np. kiedy siedział w więzieniu, był
związek między Zofią a Bolkiem - innym starszym bratem i dlatego tak
teraz jest mu oddana, i tak na wszystko zdecydowana - z poczucia winy.
Myślała, że on nigdy z więzienia nie wyjdzie, dostał przecież 15 lat
więzienia, czy dożywocie.
Wyszedł, ale ... wcale nie taki czysty: składał w więzieniu jakieś
deklaracje, służył za świadka oskarżenia, o czym z kolei wie Bolek i
dlatego jest spokojny. Stosunek Miecia do syna i jego kolegów dysydentów - też zresztą na tym polega: denerwują go, bo realizują to, co
on zaczął realizować, ale się załamał. Bolek jest przykładem oportunisty,
"realisty". Zofia jest tą, która płaci za wszystko. Jej umysł zamiany
mieszkań był podyktowany miłością do syna, któremu chciała zapewnić
optymalne warunki, (Leszek jest rzeczywiście zdolny) - chciała, żeby był
normalny; a pozatem sama chciała się wyrwać z kręgu wspomnień i
wyrwać też stamtąd Miecia. Naprawdę chce zacząć od nowa.
Miecio nic nie umie. Zmienia posady i zawody. Powinien może pisać.
Kiedyś chciał być aktorem. To jego aktorstwo go może zgubiło - zbyt
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łatwo, zbyt prędko wchodził w proponowane mu role - np. konspiratora,
albo konfidenta.
*
Co ma się wydarzyć pomiędzy odejściem Bolka, a jego powrotem?
Wtedy powinien wyjść na jaw związek Zofii z nim. Z tym, że przed samym
jego powrotem Miecio powinien się z tym pogodzić albo Zofia powinna go
przekonać, że miała prawo.
Bolek powinien być młodszy!
*
Dochodzi do awantury - Zofia go opuszcza, on otwiera gaz na to
wchodzi syn. Powstaje nowe ogniwo łańcucha win. To znaczy syn
(Leszek) puka, dzwoni, nikt nie otwiera. Mówi do żony: zamknął się, chce
wszystkich przekonać, że są mu coś winni.
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Odchodzą. Jego żona przystaje na schodach: - czy nie czujesz gazu?
Wilga, 23/4.
Złe myśli od rana.
Mała aktywność umysłu i serca - przyczyna zniewolenia. Do pustego
domu wchodzi byle kto z byle czym. Mielenie plew..
*
TKN - 2/5.
Sprawa oświadczenia - przedyskutować!
Jedlicki sprawozdanie z Krakowa.
Trudności z wykładowcami - poza Łukawerem - nic. - Organizacja
wykładowców przyjezdnych - różna.
Dyskusja: ukameralnić się - ciche zebrania.
czy jawna, spektakularna działalność jak dotąd.
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Malewska i Gołubiew dwie formy.
[Dwa cele: 1) Prawa na wytworzenie Gołubiewowi - cicha, spokojna,
metodyczna zademonstrowanie prawa do wolności nauki.]
Wszyscy byli zgodni co do dwu celów - sceptyczni co do możliwości
organizowania formy jawnej.
Kolportowanie skryptów - zeszytów naukowych.
Wydawanie jeden lub dwu rocznie.
Krakowskie środowisko bardziej zwarte od warszawskiego - informuje
bezpośrednio.
*
Sprawozdanie.
W semestrze zimowym 6 cykli wykładów.
1. Michnik - 100- [...] ;
2. Kowalik - 30-45;
3. Jedlicki - ok. 30;
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4. Burek - ok. 20;
5. Cywiński - ok. 30;
6. Strzelecki - ok. 15.
Informacja stała, narastająca.
Podniecenie wokół wykładów.
Widoczna inwigilacja.
W kwietniu:
12 cykli + semin.
1) Michnik - ok. 120;
2) Kowalik - 30-60 - [...] 25;
3) Jedlicki - 25-15;
4) Burek - 15-15.
1 - Cywiński - 20 - [...]
2 - Bartoszewski
3 - Kuroń - 45
4 - Woroszylski - 20-16
5 - Werner - nic
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6 - Słonowski.
7 - Amsterdamski - ok. 10
8 - Nowakowa - ok 35 osób.
Przerwano wykłady Michnika, Strzeleckiego i Cywińskiego.
Ogólnie zmniejszenie zainteresowania.
Akcja przeciw właścicielom mieszkań, przełoż. 5 adresów
utracone 5 mieszkań.
utrzymało się 6 wykładów.
wykłady Wernera i Burka nie zawiodły oczekiwań.
5 wykładów wyraźnie bez powodzenia.
Zebrania partyjne - zaniechanie działalności TKN.
1. Kłopoty lokalowe.
2. Obliczenie tempa pracy Komisji.
3. Komisja nie zareagowała na represje.
Represje nasiliły się z powodu towarzystwa.
Na przyszłość:
wszystkie te elementy negatywne będą się nasilać.
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Nie potrafiliśmy wyciągnąć korzyści z powstania towarzystwa.
Dobrodziejstwa towarzystwa.
4. Zmęczenie studentów.
5. Brak dotarcia do środowisk, które mogą być zainteresowane:
ci, którzy nie dostali się na studia - ci są zainteresowani dostaniem się
na studia;
zaraz po studiach - Tak, ale to wymaga kameralności.
proponowane zmiany:
baczniej wsłuchiwać się w postulaty innych środowisk;
część ich chciała wykładów improwizowanych - inni nie.
*
Nie udało się wytworzyć atmosfery sprzyjającej samokształceniu.
Sprawa propagandy. Warunkiem byłoby chodzenie na 2 przynajmniej
wykłady.
Niewykorzystani ludzie - tacy, którzy godzą się na pojedyncze wykłady
3211

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

i odczyty.
Założenia: Wierzbicki - socj.; Cywiński - historię kościoła w Polsce;
Barańczak - kultura masowa.
Generalna koncepcja TKN:
1) uzupełnienie oficjalnego uniwersytetu - przenoszenie podobnych
struktur;
2) objęcie pewnej ilości studentów - kształtowanie postaw.
Propozycja:
cotygodniowe spotkania odczytowe. Za każdym razem inny autor.
Więź: tradycja - i (miejsce) - dyskusje panelowe, programowane głosy etc.
Na 200-300 osób.
To mi się podoba - mobilność (spektakularność łatwo o prelegentów),
spektakularność (bez jej wad).
Lokal. Wydostać się z mieszkań prywatnych.
Mieszkanie kaucja.
2 cykle wykładów - żadnych środków ostrożności
1) Historia Polityczna Polski - 1918-1970. - Michnik, Kowalik,
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Bartoszewski - odpowiedzi.
Wykładowcy powinni zapraszać innych - jak Kowalik.
2) Literatura jako wyraz świadomości społecznej - Burek, Woroszylski i
inni.
Dubluje wieczory.
Inni powinni przechodzić na seminaria. Adresat: nie każdy kto chce, i
nie na poziomie ogólnokształcącym.
Seminaria w mieszkaniach wykładowców.
Odczyty: 2 cykle są na straty. Ażeby wraz z akcją milicyjną nie
przepadła idea samokształcenia. Dobry program. Sprzeczny z zasadą
odpowiadania na represje.
Zredukować.
Autorzy zagraniczni.
Seminaria w mieszkaniach wykładowców.
Inne miasta będą organizować sobie same.
*
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Jedlicki się zgadza.
Amsterdamski: odejście od pierwotnej koncepcji TKN.
Amst.
Brak różnicy między odczytem a cyklem. Prawda.
Spłycenie problematyki.
Zbliżenie do koncepcji Klubu duskusyjnego.
Istota TKN przenosi się na te seminaria
Pytania, czy te cykle spektakularne są w takim razie potrzebne.
Seminaria z wykładów: Wernera? Kuronia?
*
Nie zgadza się z oceną pracy w ubiegłym roku.
- przeniesienie ruchu opozycyjnego na inną płaszczyznę.
Amsterdamski: próby przebijania się, nie ustępowania.
Moja:
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ruch umysłowy (jaki?), a nie organizacyjny [uniwersytet latający, a
TKN - [...] zredukować (wszystkie elementy propagandy prowokacji) cały
front konspiracji.
Przyjęcie [...] - zamienia nas w klub dyskusyjny.
A. zgadza się, że Komisja pracowała leniwie.
Zespoły?
Brak odczytów?
Działanie naukowe.
Przejść na formy kameralne jednocześnie utrzymać i rozszerzyć samo
grono TKN z działalnością programując ... sympozja, konferencji
okolicznościowe (*) poradnik bibliograficzny).
Oczywiście, może każdy prowadzić seminarium bez TKN.
Mazowiecki.
Ocena sytuacji.
Co w rezultatach naszej działalności wynikiem błędów, a co wynikiem
fałszywych oczekiwań.
Rozbudzanie zainteresowań?
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Wątpliwości M.:
Za często - brak lokalnych tematów.
Cykle:
1) Cele: ruch umysłowy a nie organizacyjny (różnice między Klubem a
TKN.
2) Skrócić front konfrontacji;
3)
a) działalność naukowa TKN, między innymi odczyty również kameralne;
b) seminaria,
c) działalność wydawnicza popierająca wszelkie formy samokształcenia.
4) Głośność. To co zaś przeszkadza najbardziej. To nie może być opozycja!
Mazowiecki.
Nowe konfrontacje - poza TKN.
Znaki dla młodzieży - istnienie TKN.
Istota seminaria i wydawnictwa - Tak ja.
Mieszkania: np. kościelne
Celiński.
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Represje i nie afiliacja do KOR-u lecz rodzaj działalności. - [...] coś nie
do [...] .
Celiński.
KOR. - odmowa.
Represje. - Chodzi o instytuty, katedry.
Odpowiedzialność za młodzież. - jesteśmy odpowiedzialni na równi z
wychowawcami.
3/5.
Zebranie walne.
Bartelski.
Apel do nowego zarządu: wyrównać renty i emerytury starego portfela.
Sąd koleżeński - Szmaglewska. Czyta Jackiewicz.
2 sprawy.
Łemkowski vs. Szypowska. Pozew bezpodstawny. Sprawa umorzona.
Bahdaj vs. Szczypiorski. Nagana dla Szczypiorskiego, który orzekł, że
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Bahdaj dokonał plagiatu. Ponowna ekspertyza. Szczypiorski odwołał się do
Sądu Z.G.
Małachowski - Kom. Rewizyjna stwierdza, że działalność zarządu
zgodna ze statutem i zasługuje na uznanie.
*
Szczepański - dyrektor jakichś wydawnictw MKiSz.:
projekt umów na przekłady dotowane na szczeblu rządowym;
projekt "banku przekładów":
ministerstwo będzie zawierać umowy na nakład podstawowy z
funduszu autorskiego.
Projekt podwyżki honorariów: 7.000.- najwyższe za arkusz prozy, 28.za linijkę wiersza.
*
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Przypkowski.
Co się stało na zjeździe.
Zjazd zaczął się przed zjazdem, propozycja Was.(ilewskiego)
"wyciągniętej ręki". Zjazd w nastroju dużej powagi.
Przemówienia ... - w przemówieniu Łukaszewicza konstruktywny
program Iwaszkiewicz postawił sprawę prawa do wykonywania zawodu i
[...] . Zdaje się było to pominięte w prasie - tym bardziej postać prezesa
wspiera się oklaskami ...
Dyskusja:
Szczypiorski - przedstawił listę ok. 30 książek zatrzymanych.
Spowodowało to replikę wydawców. Wasilewski uszczuplił listę do ok.
10 pozycji.
Sprawa literatury emigracyjnej. Dowiedzieliśmy się, że poezje Cz.
Miłosza wyjdą ... - a jedyną przeszkodą niewydawania Gomb. już jest brak
zgody wdowy ... Brak innych przeciwników - wiele elementów
konstruktywnych.
Dwa zdarzenia wstrząsnęły opinią: przemówienie Brauna i incyd. na
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przyjęciu. Wystąpienie Brauna unaoczniło kwestię odpowiedzialności za
losy literatury i związku ... To przemówienie spowodowało komplikację na
zjeździe. ... Dynam. znakomita przemówienie Sandauera ...
Koźniewskiego, który przestrzegał przed awanturnictwem politycznym ...
Sadkowski o nomenklatura i tak dalej ... Zostaliśmy zaproszeni na koktail
... b. sympatyczna uroczystość, kiedy nakłada się czapką ... rzeczywista
chęć bytności prezesa ... - Nr 1., I tutaj b. przykry moment ... po dekoracji
usiadł ... [...] powiedział, że [...] ... ten z ogromną [...] , który powiedział ...
To spowodowało owację ...
Napięcie wewnętrzne doszło do zenitu ... Wiadomo było, że będzie
reakcja ... to b. szybka prasowa nasi koledzy partyjni ... podziękowanie dla
prezesa ... emocje opadły ... jakoś inne opowieści o przemówieniu pana
Mietkowskiego, który ... przewijała się cenzura ... niemożliwe jest
funkcjonowanie [...] . bez [...] się
Dąbrowski.
Sprawa absolutorium.
Wątpliwości: cytat z Żeromskiego ... "nacisk niedoli zewnętrznej" ...
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jesień 1976 "Złożoność" - ominęła was niedola, zewnętrzna poprzez naszą
własną instancję przez nas wybraną.
Trudno obciążać odpowiedzialnością cały zarząd ... ale nie natrafiliśmy
pretensji ze strony wiceprezesów ... ostrzeżenie aby nie oddać głosu na
żadnego z tych kolegów ...
Zna naciski Komunistów ... ale ...
Przed 10 laty nie taki był nacisk zewnętrznej niedoli"a nie usuwaliśmy
P.S., J.G. i SK. ... ocaliliśmy coś więcej niż legitymacje związkowe ... Nie
zdziwiłem się skardze Bartel.: coraz mniej widzimy chętnych do
współpracy ...
Stoberski.
Federacja tłumaczy. (FIT).
Woźnicka: warsztat.
M.A. Wasilewski: Co to jest absolutorium. Nieudzielenie absolutorium
oznacza, że zostało dokonana malwersacja ... Czy D. chciałby oddać Bar. w
ręce prokuratury.
Ficowski: odmienne okoliczności od poprzednich wyborów. Nowum:
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wyjątkowo bezwzględne i krwawe dyskryminowania zepchnęły wielu
kolegów do katakumb literatury [...] .
Literaci żyją prawdą ("Dom Literatury"). Żyje w przekonaniu mowy
pozornie niezależnej ... mowy ubezwłasnowolnionej ... Policja jawna i tajna
... Nie skarży się ... Skarży się na dyskryminację prawdy ... Związek
zespala nas organizacyjnie ... Do nas należy przeciwdziałanie
zagranicznym kolegom, ... do obrony prawdy ...
Jedyna cena, jakiej zapłacić nie mógłbym: cena kultury narodowej ...
tylko lit. dworu nie wolno reformować poza sytuacją.
Czy to wymusza posłuszeństwo ...
Rezultaty są odwrotne.
Święta Krowa cenzury. Co związek zrobił. List PEN-klubu. Nie wierzę
w listy, nie wierzę w skuteczność milczenia ... Nie wolno nam rozgrzeszać
władz oddziału ...
Dotychczasowy prezes dokonał takiej akceptacji skreślając osobiście
naszych kolegów ...
Zarząd Główny wyraził niechęć.
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My będziemy głosować przeciw absolutorium.
"Braku papieru nie zlikwiduje się przez zmniejszenie liczby pisarzy".
Jakieś metody w młodej dramaturgii ...
A. Wasilewski.
Ostatnie miesiące były okresem inst. życia związkowego - ciężkie
zebrania masowe, ciężki, choć [...] zjazd ... a w międzyczasie nastały
ciężkie etc. ...
Poprzez wypowiedzi uzyskaliśmy potwierdzenie faktów, że władze
uznają problem środowiska.
Zarysowała się perspektywa załatwienia wielu spraw ...
Organizacja partyjna nawiązując do intensywnej współpracy wobec
środowisk i władz z pakietem spraw: prop. szerokiego koalicyjnego
przedstawicielstwa władz związkowych ogranicza mu partnerstwo z
władzami ...
2) Cenzura: Wystąpić z konstr. i realną propozycją utworzenia rady lit.
wyd. przy Min. K. i S. - rada będzie musiała opiniować książki
kontrowersyjne. Forma dyskusji ... Nie ma żadnych wypracowanych form
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gwarancji pluralist.
3) Sprawy pop. - wyd. byt. mat.. Ten punkt jest całością: nie można
wymuszać partnerstwo i oczekiwać, że inne elementy będą realizowane.
Partia czuje się odpowiedzialna - partia przedstawi swoje zobowiązanie
- nie będą nieograniczone - będą ograniczeniem obywatelskim - władze
partyjne są zakładnikami.
Małachowski.
Poczuwa się do odpowiedzialności za to co się działo przez 6 lat. Znał
wydarzenia: sprawę jesieni i sprawę listy.
W sprawie list nie można było zaprzestać pertraktować i nie wypadało
wszczynać sprawy.
Sprawa jesieni: głos to jedna z wielu spraw podobnych.
Czy koledzy z zarządu nie zapłacą za świadomy ... całego systemu.
Tymczasem zarząd dokonał wiele dla swoich członków ... To potępienie
byłoby rozładowaniem naszych frustracji. Byłoby to tanie rozliczanie.
*
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36 kandydatów.
Założenie: 11 kandydatów do zarządu.
Lista kandydatów:
Jarosław Abramow, Kazimierz Dębnicki, Tadeusz Drewnowski, Józef
Hen, Andrzej Jarecki, Krzysztof Karesek, Aleksander Małachowski,
Kamila Mondral, Marian Piłat, Włodzimierz Sokorski, Wanda Żółkiewska.
Sąd.
Andrzej Kijowski, Jerzy Piórkowski, Seweryn Pollak, Krzysztof
Zarzecki.
Komisja Rewizyjna.
W. Dąbrowski, Z. Najder, M. Sprusiński, M. Żuławski.
*
Zalewski przedstawiając listę mówi.
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*
Awantura.
*
Dodatkowa kandydatura:
Przeździecki, Zaniewski, Roszewski, Gąsiorowski, Sadkowski.
Bratkowski.
Odpowiadając Burkowi: sytuacja w środowisku literackim, nie jest
najbardziej dramatyczna.
Podziękowanie dla tych, co przyczynili się dla wyniku, będzie nie tylko
dla tego środowiska.
W naszym kraju, który nie jest ekstremist. - (3/5. 1791).
Musimy dążyć do tego, aby sprawy były zgodne z prawdą. Prawda
nikomu nie szkodzi.
Prawda jest doskonałym nośnikiem porozumienia.
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Dzisiejsza rocznica pozwala oceniać ten optymizm jako uzasadniony.
Otwiera się sytuacja, wszyscy którzy interesują się rozwiązaniami
ekon.-społ. będą mogli zabrać głos.
Sytuacja nie jest też tak poważna jak 1791, ale musi być uważana za
poważną.
Klub socjologów.
O sytuacji w kulturze polskiej.
3 perspektywy.
1) historyczna,
2) rynek kultury,
3) "strukturalność" - ze względu na jej uwikłania, pęknięcia.
*
Kultura planowana i kultura chciana - klasycy, rekonstrukcja bibliotek;
Aspiracja władzy propaganda, prestiż;
Aspiracja społeczna - awans, konsuma. antykons., prawda.
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Podziemie: kultura czy subkultura.
Polaryzacja.
*
Toeplitz.
[...] akurat chce - wyboru:
wybór między kulturą rozrywki a kulturą trudu.
Czemu ma służyć to kulturalne plenum: prezent czy trud.
Kultura tv.
Książka.
Wszystko zdaje się [...] - a dyskusja na żywo?;
Kultura książki a kultura [...] - a będzie?;
Książka dowartościowuje wybór [...] - a manipuluje widownią;Wybór:
kultury [...] - bezprzedmiotowy wobec prawdy.
Kultura - instrument - wartość;
Kultura podporządkowana celowi.
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*
Kultura uczestnictwa - syt. odpowiedzialność
gest - osierocenie
Patrząc na dzisiejszy stan: wyjałowienie, ograniczenie do wąskiej
grupy;
odbiorca tego nie odczuwa.
Obecność - ale z czym.
Niski poziom tęsknot masowego odbiorcy.
Uczestnictwo jest obowiązkiem - jakie: podporządkowanie.
Krążenie wartości zakłócone przez monopol.
(Planowanie gospodarki i kultury) - Bo nie jest to samo planowanie nie równoległe, ale krzyżujące się.
Opozycja kulturalna masowa - oficjalna, elit - nieoficjalna.
Do czego służy człowiek kulturalny.
Sprzeczność rozwoju grup w kulturalnym kraju.
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Sprzeczność między duchem a materią.
*
O jakim typie kultury mówimy.
*
Sterowanie kultur a sprawa elit - nie tyle elity ile kręgi, chłonności;
Totalizacja z [...] kultur - jednoczesne programowanie wielowarstwowe
- zakłócenia wyboru;
Rola w wielopiętrowym upowszechnianiu.
Jaka rola nasza - autentyczność, wybór;
Sprawa uczestnictwa za wszelką cenę.
Wybór TV-książki połączony
*
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Cena książki.
*
Posługujemy się językiem omówień;
aktualny stan kultury.
Czy już musi być dzwonek alarmowy.
Problemy konkretne:
monopol na informację, rozpowszechnianie, mecenat; manipulowanie
wartościami i osobami; cenzura.
*
Konformizm na niekonformizm.
Groźba: polaryzacja.
Idealny model kierowania kulturą
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Perspektywy (zarząd ZLP - podziemie)
Jak rozróżnić twórców.
*
brak:
rynek - selekcja [...] regulowana czynnikami pozamaterialnymi.
Koncepcja partnerstwa bez treści.
To prawda, że jest zatarcie, chodzi między innymi o to, aby ujawnić
poglądy
- powiedziałem: kultura jako system uporządkowania i kultura jako
ryzyko ideowe, ekonomiczne.
Wilga, 8.5.
Wydarzyło się dużo drobnych rzeczy, które razem złożyły się na dość
duże zmiany w moim wewnętrznym krajobrazie.
3232

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Jędrek z Anią zamieszkali wreszcie na Chłodnej, w jednej z cel
olbrzymiej termitiery. Urządzili ją tak, jak im podyktował ich dziecinny
gust, jak im na to pozwoliły skromne środki uzyskane z bankowego
kredytu, i jak pozwala na to nader skromny rynek. Powstało mieszkanie, w
którym czujemy się niezręcznie, jak na wizycie u przypadkowych
znajomych. Brak telefonu ogranicza nasze kontakty, a ponieważ oni w
dodatku mówią wciąż o swoich meblach i lampach, które nam się nie
podobają - czego im z kolei powiedzieć nie możemy - my zaś myślimy o
tym, jaki jest naprawdę stan ich wzajemnych uczuć - o co ich oczywiście
spytać nie podobna - tworzą się między nami strefy milczenia, które
omijamy manowcami plotki, żartu lub bezsensownej paplaniny. To boli.
Nie jest to ból dolegający nieustannie - przeciwnie*, oddalanie się Jędrka
wraz ze świadomością, że ma już swój świat i swój zakres obowiązków,
sprawiło nam niemałą ulgę - nie jest to więc ból doskwierający jak po
stracie kogoś najbliższego, ale świadomość tej straty mamy, i odzywa się
ona z rzadka bólem ukrytym, tępym, jak dolegliwość wymuszająca zabieg
w nieokreślonej przyszłości, jak dobrze ułożony i nie wywołujący ataków
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kamień w wątrobie.
Zaszło też coś nowego w stosunkach przyjacielskich. Nie zgodziłem się
kandydować na zjazd katowicki; moje racje były różne, jedna z nich
natomiast ma znaczenie dla moich stosunków z Arturem i Wiktorem. Otóż
zdecydowany raczej na to, aby nie kandydować, niż kandydować, (jak
wielu innych, którzy potem kandydatury przyjęło) stwierdziłem z niejakim
zdumieniem, że nikt mnie do tego nie namawia. Artur np. z ożywieniem
opowiedział mi o zbieraniu podpisów podczas poranku jednego wiersza w
Zaiksie, nie wspominając mi słowem, czy mnie przy tym wzięto pod
uwagę.
Akcja zbierania podpisów szła już pełnymi obrotami, otrzymywałem
telefony, aby podpisywać listy innym, a mnie jakoś nikt nie prosił.
Pomyślałem sobie: widać uważają mnie za osobę zanadto kontrowersyjną,
zanadto polityczną przez to, żem się zaangażował w TKN i żem wydał
zbiór politycznych pamfletów, w nielegalnej oficynie ... Ba, ale zbierają jak się dowiedziałem - na Wiktora Woroszylskiego, który też jest w TKN:
redaguje nielegalny "Zapis". Wreszcie zwrócił się do mnie ausgerechnet
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Wiktor, któremu kiedyś ostro powiedziałem, że na gruncie związkowym
nic wspólnego z nim mieć nie chcę. Zwrócił się do mnie zresztą z prośbą o
... podpis dla Artura, a potem dodał zapytanie, czy zgodziłbym się sam
kandydować. Otrzymawszy odmowę, nie nalegał. I tyle.
W parę dni później dowiedziałem się, że o głosy na zebraniu układał się
z Sitą. Ten obiecał mu głosy Klubu Dramaturgów, w zamian za poparcie
kandydatury jego i Krasińskiego do zarządu głównego, i Jareckiego oraz
Abramowa do zarządu warszawskiego. Powiedziała mi o tym Joasia, a
Joasi sam Wiktor. Pytała Artura, obruszył się, nic nie wie, ale wygadał się,
że owszem, były jakieś "nieobowiązujące spotkania" ..., na które mnie nie
proszono, bo jak przypuszczam, odbywały się u Sity pod jego dyktat.
Potem były wybory do zarządu sekcji twórczej Zaiks-u. Podano moją
kandydaturę; przyjąłem, bo mnie o to wcześniej prosił Szczypiorski,
kiedym oświadczył głośno moje "zgadzam się" (nie wiem zresztą czyj to
kobiecy głosik mnie podał), poderwał się Artur ze swego miejsca, podszedł
do mnie i wzburzonym głosem powiedział mi, że nie zrozumiałem sytuacji,
nie porozumiałem się z kolegami, nie zorientowałem się, że moją
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kandydaturę podano, aby rozbić dotychczasowy zarząd!. Ja na to: to nie
głosuj na mnie, i ja też na siebie głosował nie będę ...
Było to już po formalnej akceptacji przeze mnie, więc po cóż mi to
baran (*) baran) mówił? Po to, żeby ujawnić stan swojego uwikłania w
konszachty z Sitą, który ze swoim sztabem zajmował ostatni rząd krzeseł,
obserwując salę zmrużonymi, poleszuckimi oczkami? Zostałem wybrany, a
z dawnego zarządu przepadł Niziurski. Cóżem więc rozbił? Plan Sity?
Przyszły w końcu wybory do zarządu warszawskiego. Artur
zaproponował mi wpierw udział w Sądzie Koleżeńskim. Zgodziłem się.
Potem udział w Komisji Matce.. Odmówiłem, upierając się przy Sądzie.
Powiedziałem mu, coś, pół żartem, o pokątności jego rozmów, na co się
obraził. Przed samym zebraniem pokazał mi listę "uzgodnioną" z
Sokorskim, (oraz Sitą). Były tam 22 nazwiska, które następnie, już po
wyborze Komisji błyskawicznie zredukowano do 11, czyli tylu ilu
członków liczy zarząd. Operacja nastąpiła tak szybko, członkowie Komisji
(Wiktor, Artur, Szczypiorski, Bratkowski) mieli przemówienia tak
przemyślane, że wszystko wskazuje na ustalenie "jedenastki", już
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uprzednio. Ostatnie spotkanie z Sitą, na które Artur tak się śpieszył, że
zgodził się, abym poprowadził jego wóz, było zapewne dla poświęcenia jej
"zatwierdzenia".
Ale to tylko domysły. W każdym razie owe "dramatyczne" obrady, o
których Szczypiorski mówił, że kosztowały go spadek wagi, trwały, ok. pół
godziny. Wszystko poszło jak z płatka; figla spłatał im tylko
Wojciechowski, który wycofał się w ostatniej chwili. Przygotowany przez
kogoś? [...] ? Namówiony przez Bartelskiego - jak mówią? Czy też po
prostu zorientował się, że go ten kompromis kompromituje. Ale myślę, że
go raczej namówili ludzie w rodzaju Minkowskiego. Gdy on zgłosił swoją
rezygnację, a komisja (ustami Zalewskiego) zażądała nowego czasu na
naradę, zaczął się zamęt sejmikowy z wołaniem o ujawnienie innych
kandydatur, o prawo do głosowania, etc., na co członkowie komisji
wygłosili swoje - niby to improwizowane, a w rzeczywistości
"uzgodnione" mowy. Wysunęli po naradzie Pilota na miejsce
Wojciechowskiego, inni zaś, których wysunięto z sali, (np. Sadkowski)
wycofali się.
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Zarząd oczywiście przeszedł, wraz z Sokorskim, który był głównym
architektem tego porozumienia i jego beneficjantem, albowiem wszedł do
zarządu na vice-prezesa; gdyby chociaż dwa nazwiska dodatkowe
figurowały na liście Komisji Matki, przepadłby, bo zawsze przepada.
Będzie to więc jego zarząd, i będzie realizował jego polityką. Jaką?
Sokorski zapowiedział ją w swoim przemówieniu w KMPiK,
opublikowanym w Biuletynie Informacyjnym i w Wolnej Europie. Być
może będzie to próba ułożenia sytuacji w związku na nowo wedle dawnej
jego techniki kija i marchewki; być może stanie się to z korzyścią dla wielu
...
Celem jego polityki będzie niewątpliwie likwidacja otwartej opozycji.
Uczestnictwo jej rzeczników w lepieniu tego zarządu i to przygotowanie
Sokorskiego do akcji likwidacją, się rozpoczęło. Właściwie tę sytuację
ocenili ci jej zwolennicy, którzy opuścili zebranie przed głosowaniem, i ci,
którzy nie oddali swoich głosów na jej kandydatów, do tych organów
związku, gdzie lista była szersza: do Sądu Koleżeńskiego i do Komisji
Rewizyjnej. Przepadłem ja, i przepadł Dąbrowski.
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Zagórski ocenił rzecz właściwie, mówiąc mi potem: zapłaciłeś za pakt z
diabłem.
Szczypiorski: skreślili cię koledzy za moje, Artura i Woroszylskiego
układy z komunistami.
Woroszylski (z miną Kundla kopniętego i szczerzącego zęby spod
płota): Skreśliła cię partia i Klub Dramaturgów.
Wynikałoby z tego, że skreślili mnie wszyscy.
Wyjaśnień, ani jakichś wyrazów ubolewania, nie dostałem potem nawet
od Artura. Ani też nie zaproponowano mi np. wspólnego przedyskutowania
sprawy. Artur, po Wiktorze, jest następnym, którego skreślam jako partnera
jakichkolwiek spraw społecznych.
Oczywiście przykro mi.
Pozatem było jeszcze 9 godzin zebrania TKN, na którym wyłożyłem do
końca swój pogląd na całość opozycji; zobaczymy jakie będą tego
rezultaty.
Była też dyskusja w Klubie Socjologów z Toeplitzem. Ale to nic
szczególnego, chociaż inwencji sporo.
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Przyjechała Ela Ledererowa. Spędziliśmy z nią tutaj cały dzień,
nocowała u nas. W Warszawie miała stałą inwigilację. Śledziły ją młode
elegancko odziane, inteligentnie wyglądające pary złożone zawsze z
chłopca i dziewczyny. Dziewczyna zagadnięta przez Elę w autobusie
wprost: - Tak, co? Wszystko idzie dobrze? - odpowiedziała:
- U nas zawsze idzie dobrze.
- Ale psia służba? - powiedziała Ela.
- Bawimy się nieźle - odparła dziewczyna.
*
Dodatkową nieprzyjemnością całej tej sprawy jest zachowanie Artura, a
raczej cechy jego osobiste, znane mi zresztą, które objawiły się wyjątkowo
dobitnie. Wciąż z jednakowym uporem próbuje godzić przeciwieństwa i
podejmuje się roli lepidła. W relacji z Katowic (bardzo tym razem
szczegółowej) zlekceważył porażkę Brauna nazywając sukcesem
pięćdziesiąt parę głosów jakie ten zdołał zdobyć. Po swoim przemówieniu,
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jeśli zostało ono tak entuzjastycznie przyjęte, powinien był Braun wejść do
zarządu; nie wszedł ponieważ ogół uległ szantażowi Iwaszkiewicza, który
Artur w swojej opowieści w ogóle przemilczał. Iwaszkiewicz oświadczył
kilku osobom, że jeśli Braun wejdzie do Zarządu, on wycofa swoją
kandydaturę, a to doprowadzi do wycofania się partyjnych pisarzy ze
związku i utworzenie nowego na wzór czeski. Artur opowiedział mi
następnie szczegółowo o przemówieniu Jarosława w Urzędzie
Wojewódzkim, o owacji dla niego, o ściskaniu się jego z Braunem,
natomiast nie powiedział nic o liście dziękczynnym dla władz katowickich,
z wymienieniem nazwiska v-wojewody Gorczycy, jaki Jarosław zostawił
do odczytania. Jest przy tym niezdrowo podniecony, reagując gniewnie za
każdą krytykę, czy sceptyczną uwagę; podrywa się mianowicie z krzesła,
wybiega do drugiego pokoju, zapala i gasi papierosy i ryczy, wyrażając się
przy tym językiem jakby zaczerpniętym z parlamentarnych sprawozdań
New Jork Timesa. Jula milczy, buzię trzyma w ciup i zadaje nagłe pytania
np. o ogródek, meble dzieci, albo zdrowie. Ujawniła się przy tym
powierzchowność naszej przyjaźni i to, jak bardzo, była ona uzależniona
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od okoliczności zewnętrznych. Zrodziła się w marcu, ze wspólnej, że tak
powiem, doli, i nie przetrwa żadnej w naszych losach odmiany. Co do mnie
- o ile nie mam jej wcale dość od strony ludzkiej, bo ich lubię, czy kocham
jak dawniej lubiłem, i kochałem - ale dość jej mam ze względu na jej
chwiejność, ze względu na ogrom niedopowiedzeń, jakim jest otoczona.
Do niedopowiedzeń politycznych, których nagromadziło mi się, aż nadto
wiele, (sprawa Zapisu, kiedy głosu nie zabrał, mnie wypuściwszy do ataku
i mnie pozostawiając do zapłacenia towarzyską ceną, sprawa podpisu pod
listem na rzecz uwięzionych, kiedy nie przyjął mojego pośrednictwa, i
jeszcze inne, dawniejsze, jak wciąż niezapomniane przeze mnie sprawa
przyjęcia Briestigerowej do ZLP), a więc do tych niedopowiedzeń, lista
wzbogaci się teraz o sprawy zjazdu, i obu warszawskich wyborów - do
Zaiksu i do ZLP - dochodzą przecież literackie: wzajemne lekceważenie.
Tak, niestety gardzę jego pisarstwem i nie umiem tego ukryć. Niezły poeta,
o rzadkich przebłyskach talentu swoją prozą i "esejami" dowodzi zupełnej
niezborności. Jak powiedział Kazik Brandys. Każde zdanie następne
unieważnia poprzednie, aby się nie dać przyłapać na żadnym błędzie.
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Nb. Kazika proza w "Twórczości" też okropna, a jego lojalność ma też
swoje granice. Miał mi przywieźć kwestionariusze na stypendium D.A.G. i nie przywiózł. Radzi mi, ażebym o ich przywiezienie poprosił
Zagajewskiego, który jedzie następny.
- Twoją kandydaturę, naturalnie podałem - powiedział spiesznie sznurując
usta - ale będziesz musiał parę lat poczekać.
Zagajewski, jak widać, mniej czasu ma do czekania niż ja.
Z tego wszystkiego wynika dla mnie jedno, że od moich kolegów
muszę trzymać się jeszcze bardziej z dala niż się dotąd trzymałem, że
muszę natomiast mój nadwyrężony prestiż w środowisku odbudować
pisaniem, i to pisaniem znaczącym, oraz - a to jest najważniejsze publikowaniem. Powinienem, o ile to się da, publikować wszędzie, lub
prawie wszędzie, jak Zagajewski, a najogólniej w taktyce zawodowej
(może l'example de Tad. Konwicki ...).
Angażować się w TKN i ... nie angażować się ani w ZLP, ani w
literackie podziemie. Dotrwać w Komisji Programowej tylko do
następnych wyborów. Działalność w (TPN - przyp. KK) ograniczyć do
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pisania książki o JP (dobry pretekst), natomiast "wszystkie siły na front do
walki z. -" ze spychaniem mnie do roli zawodowego, i to podrzędnego,
dysydenta.
Raz na zawsze wyrzec się braterstw z przypadku. Jestem samotny i
będę samotny. Dlaczego! Trudno mi na to teraz odpowiedzieć. Jest widać,
we mnie albo jakaś słabość, albo inna właściwość, czy też brak mi po
prostu cech, jakich ludzie szukają w przyjaźniach. Ci ludzie z jakichś
powodów nie są pewni mojej lojalności. Może męczy ich i drażni
destruktywny charakter mojego umysłu, który zresztą dręczy też i męczy
mnie samego? W istocie, w stosunkach z ludźmi wydobywają się ze mnie
ochronne jady wpływające destruktywnie na wspólne przedsięwzięcia;
lepiej tedy, abym do nich nie przystępował, a pozostawił sobie rolę
krytycznego świadka, która lepiej odpowiada charakterowi mojej
inteligencji. Nie będę nikomu przeszkadzał, ani rozczarowywał nikogo, i
sam uniknę rozczarowań. Będę miał życie smutniejsze, ale bardziej
jednoznaczne. Więc: gdy tylko skończę tę moją kadencję w Komisji
Programowej, (i w Zaiksie) nikt mnie więcej nie ujrzy w żadnym ciele
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zbiorowym; a od dziś już odpowiadam konsekwentnym "nie" na wszelkie
zaproszenia do publicznych wystąpień. Tylko pisanie ujawnia pozytywne
cechy mojego umysłu.
Tyle o tym. Żałuję, że na temat mojej przyjaźni z Arturem nie mogę
napisać nic pozatem; nic duchowego. Nic - jakby powiedziała Matka
Szaniawskiego - "uczonego". Nic takiego w niej po prostu nie było.
A co znaczyła dedykacja Julii na egzemplarzu Apollinaire'a w Stony
Brook? Tyle pewnie co jej wiersze stamtąd i nastroje, ech nastroje - "w
pysk wam mówię litość moję".
Wilga, 9.5.
Opowiadania historyczne "dla starszej dziatwy". (*) Bajki i
przypowieści.) Już napisane:
Kaźko Jąkała
Biskup Gedeon
Jak to było naprawdę (o św. Joannie)
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Pyrrusowa śmierć.
Noe
Madej
Idi Amin
Kto kogo
Kongres Intelektualistów
Pies z charakterem
Gdybym był królem
Polska ma 3000 lat
Towarzysz Dialektyk
Ja, Aleksander
Łodź (św. Brendana)
Obraz św. Floriana
Kościuszko i kosynierzy
Hamlet wg ...
Konrad Wallenrod
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*
Tematy: nie wiem
Źródła: Długosz, Janko z Czarnkowa, Wincenty Kadłubek - koniecznie,
Łukasz Górnicki, Skargi Żywoty Świętych;
Pozatem:
Tacyt Hezjod Swetoniusz, Saint-Simon, kard. Mazarin.
Hagiografia, mitologia, historia, filozofia - Grecy w szczególności.
Stare encyklopedie, biografie sławnych mężów, historie miast, legendy
etc. Wszelka brednia. Szukanie prawdy w wielkiej bredni. Ludzkość
opowiada o sobie brednie. Dokopać się prawdy. Opowiadać dalsze brednie.
Absurdalne hypotezy, fałszywe źródła. Stosować poetykę powieści i
poetykę "eseju", czy "studium".
Sparodiować pisarstwo uczone. "Prosa docta".
Np. opowiadanie o św, Stanisławie. o tym jak walczył z królem, tzn. z
królewskim terrorem. Jak mu król zarzucił zdradę - oczywiście! I o tym jak
święty posłużył się genialnym - można powiedzieć - chrystusowym
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trickiem: wskrzesił umarłego, jak to z tym wskrzeszeniem było ... I czy
słusznie postąpił. Czy mianowicie w rzeczach ducha cel również uświęca
środki?
1. Obraz terroru po powrocie Króla.
2. Wojna z biskupem na oficjalne i nie oficjalne oświadczenia.
3. Moralne zwycięstwo Króla w imię racji stanu.
4. Biskup przeważa szale wskrzeszeniem Piotrowina.
5. Dalsze dzieje Piotrowina - jego mianowicie samotność i ograniczona
swoboda ruchów.
6. Jego tajemnicza śmierć. Jego milczenie. Opowiadano o jego
zachwyceniach, które miały też cechy obłędu, ten zaś obłęd był nieco
zagadkowy.
*
Inna historia: tryumfalny rajd Ks. Józefa w Galicji - paradygmat
wyzwolenia. Wkroczenie polskich zuchów. Mit zwycięskich polskich
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ułanów ... Tak, ale czemuż ks. Józef ma tak stroskaną twarz? Jakiż to
smutek towarzyszy temu wyzwoleniu? Oto ks. Józef zdobywa swój tryumf
pod strażą wojsk rosyjskich, i nie ma nawet prawa zawieszać polskich
orłów w zajętych miastach. Nawet w Krakowie. Dziwne manewry wojsk,
dziwne zachowanie księcia, dziwna sztuczka lokalnych władz z orłami i
barwami, oraz zabiegi retoryczne ...
Oto paradygmat polskiego wyzwolenia!
Wilga, 14.5.
Umarł Witold Dąbrowski. Wylew. Ostatnie nasze spotkanie było takie:
przyszedłem do Związku nazajutrz po zebraniu, na obiad, a tam obskoczyli
mnie zaraz Zagórski i Szczypiorski, aby mi powiedzieć, że i ja i Dąbrowski
przepadliśmy w wyborach. Wyszła na to z kawiarni Irena, jego żona i
powiedziała mi: Przegraliśmy, ani ty, ani Dąbrowski nie weszliście do ...
Na to pojawił się też sam Dąbrowski z miną ukrzyżowanego, który spadł z
krzyża i cierpi, i wstydzi się zarazem. Przeszedł obok mnie jak przez słup
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powietrza, nie widząc mnie wcale. Okropnie mi się to śmieszne wydało, a
jeszcze bardziej śmieszny był na dole, w stołówce, gdzieśmy wszyscy
zeszli, i gdzie szukał nerwowo miejsca jak najdalej ode mnie. Nie mogłem
zrozumieć dlaczego. Nieraz siedzieliśmy razem, a teraz przegraliśmy
razem. Usiadł blisko Sokorskiego i coś tam do niego zagadywał. Nie był
więc taki całkiem nieprzytomny. Umarł w parę dni później. Dowiedziałem
się później, że pobiły go jakieś łobuziaki, gdy wracał przez plac
Dzierżyńskiego z zebrania z Zaiks-u. Na zebranie ZLP, na którym wygłosił
swoją histeryczną mowę ("I oto przyszedł na nas nacisk zewnętrznej
niedoli" - wołał rozbitym, jakby szlochającym głosem, słowami
Żeromskiego, skarżąc się na skreślenie parunastu kolegów z listy
"warszawskiej jesieni poetyckiej"), otóż na tym zebraniu, na którym
przepadł też w wyborach, miał podobno podbite oko, czego sam nie
widziałem. A że dawno cierpiał na jakąś chorobę mózgu, oraz nadciśnienie,
uraz, emocje, a także alkohol, który spijał w ukryciu, mogły razem
przyczynić się do zabicia go. Pozostanie mi i tak w pamięci na zawsze,
jako śliczny, kędzierzawy, rumiany, średnio poważny chłopiec w
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czerwonym krawacie ZMP na zjeździe, młodych literaturtów w
Nieborowie, gdzie w czasie awantury ze mną i z Fleszenem, oświadczył
komuś odważnie: ja jestem z Kijowskim. Przysłał mi potem do Krakowa
swoje wiersze z listem. Pamiętam ten plik kartek zapisanych zielonym
atramentem. Na list, oczywiście, nie odpowiedziałem, i nigdy nie
podziękowałem mu za te wiersze. Może dlatego obok mnie nie usiadł w 27
lat później?
*
Aldo Moro zabity. Powszechne oburzenie i wstręt. Podzielam,
oczywiście i przeżywam naprawdę. Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego
oburzenie z powodu zamordowania znanego polityka przez bandę łobuzów
jest jednomyślne, podczas gdy zamordowanie znanego polityka przez jakiś
rząd, przez jakąś juntę, czy partię polityczną u władzy, tak zgodnej reakcji
nie budzi. Pojawienie się zakonspirowanej organizacji zdolnej do takich
aktów jest zjawiskiem nowym, natomiast rytuał, jaki stosuje ona, oraz
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retoryka, jakiej używa są doskonale znane. Imre Nagy był porwany,
sądzony i zamordowany w identyczny sposób; podobnie szesnastu
przywódców polskiego podziemia. Różnica między jednym i drugim
gwałtem polega wyłącznie na tym, że w pierwszym wypadku dokonała go
organizacja, która nie ma władzy, a w drugim uznany aparat władzy uznany, pomimo, że jego geneza jest identyczna jak geneza czerwonych
brygad. Bolszewicy w 1917 roku byli taką samą bandą łobuzów bez
poparcia i zaplecza, jak Czerwone Brygady utrzymujących się ze zbrojnych
napadów na banki i kasy rządowe, stosując terror i szantaż. Na rodzinie
cara dokonali równie cynicznego morderstwa jak brygadziści na Aldo
Moro. W trzy lata później byli już prawnie uznanymi sukcesorami państwa
carów. W 20 lat później Stalin dokonawszy morderstw liczących się w
dziesiątki milionów ludzi - porywanych, sądzonych i zabijanych na tej
samej zasadzie "ludowej sprawiedliwości" zasiadł przy jednym stole z
Churchillem i Roosveltem. Dlaczego to było możliwe? Albowiem w
polityce albo nie ma się żadnych praw, albo wszystkie. Dlatego także, iż w
polityce do wszystkich praw dochodzi się siłą. Kariera Napoleona była taką
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samą drwiną z monarchii jaką dziś urządza Idi Amin. Ale był silniejszy.
Koronacja Napoleona na cesarza była taką samą operetką jak koronacja
Bokassy; a jednak dokonał jej porwany siłą papież.
Cała historia polityczna jest szyderstwem z prawa.
Cała historia polityczna jest zbrodnią, albo pojęcie zbrodni jest fikcją
wymyśloną również dla utrzymania władzy. Tylko zasada dziedzicznej
władzy była konsekwentna, i w konsekwencji swej absurdalna. Nawet
zbrodnia w jej imię popełniana (mordowanie niewłaściwych pretendentów)
wydawały się uzasadnione. Natomiast na widok tego co się dzieje w
konstytucyjnych demokracjach jak tu wierzyć w ich trwałość? Jedyną
podstawą tej władzy jest fakt, że w Stanach Zjednoczonych nie było dotąd
zamachu stanu. Ale gdy będzie, padnie ostatni argument.
A dlaczego terroryzm wzbudza większe oburzenie niż wojna? I
dlaczego strach przed terroryzmem wydaje się większy niż strach przed
wojną? Dlaczego wstręt do terroryzmu nielegalnego jest większy niż do
terroryzmu legalnego, i Polacy, od 33 lat zagrożeni gangsterstwem swojej
policji i rządzącej partii robią wielkie oczy na wiadomości z Włoch?
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*
Ciekawią mnie też jeszcze podobieństwa pomiędzy Czerwonymi
Brygadami a KOR-em. Jest to przede wszystkim wspólne im
przeświadczenie, że państwo jest "nielegalne", i że oni - tj. brygadziści i
KOR-owcy reprezentują inny, wyższy rodzaj prawa i sprawiedliwości.
Nie prawda, powie na to zwolennik KOR-u. KOR od samego początku
stanął na gruncie egzekucji istniejących praw, a jego niekończące się
zwady z aparatem ścigania i wymiarem sprawiedliwości mają właśnie
legalistyczny, kauzyperdyczny charakter. W dodatku KOR ma do
czynienia z prawem interpretowanym wedle zasad demokratycznych,
legalistycznych z prawem, którego wykładnię stwarza aparat polityczny i
podporządkowany mu aparat ścigania. Podobieństwo KOR-u do
Czerwonych Brygad istnieje nie w stosunku do państwa, lecz w stosunku
do opinii, i do zwolenników. KOR stwarza własną wykładnię prawa, którą
narzuca swoim zwolennikom, stosując wobec nich przewagę moralną w
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skutkach podobną do fizycznego przymusu. Czerwone Brygady
obezwładniają Włochów aktami terroru: np. porywaniem zakładników,
albo strzelaniem w nogi. KOR podsuwa im listy do podpisu. Ten kto
podpisze i ten kto podpisu odmówi jest jakby porwany, i jak gdyby
ustrzelony w nogi - z tym, że egzekucję tego aktu terrorystycznego KOR
powierza państwu. Do niego należy: odmówić paszportu, stworzyć zakaz
druku, zamknąć wyższą uczelnię, estradę etc.
KOR wyznacza tylko cel narzędziom terroru, za narzędzie terroru, za
cyngiel pociągnie ślepo swoim władzom posłuży funkcjonariusz. KOR i
państwo sprzęgły się w system dwustronnie działającej prowokacji.
Państwo prowokuje KOR, KOR prowokuje państwo. Ofiarą pada
najaktywniejsza, najlepsza, najwrażliwsza część społeczeństwa tj.
inteligencja; rezultatem tej agresji jest "zneutralizowanie", czyli odsunięcie
od wpływu na życie społeczne. Niespodziewanie skutki akcji Kuronia
mogą być bardziej katastroficzne w skutkach, niż stalinizm i okupacja
hitlerowska razem wzięte.
3255

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Warszawa, 15.5.
Plan działania pozostaje wciąż ten sam, i wciąż jednakowo
niewykonywany:
1. Kościuszko, Poniatowski - kreacja bohatera.
2. Piłsudski.
3 ...
Stwierdziłem, że wszystkie moje zainteresowania krążą wokół kreacji
nad-ludzi: świętych, bohaterów i geniuszy.
W rzeczywistości są to kreacje instytucjonalne.
Opowieści o świętych, bohaterach i geniuszach bo historia kościołów,
państw i kultur, które je stworzyły. Dochodzimy do sedna naszego
zainteresowania: do instytucji, tj. organizacji świadomie planowo
ustanowionej dla wyrazu i realizacji wyższych, ponadindywidualnych
aspiracji człowieka. Kościół, państwo, kultura. Historia i socjologia takiej
instytucji. Ze wszystkich najbardziej pasjonującą jest oczywiście Kościół, i
to Kościół rzymsko-katolicki, który łączy cechy "świątyni", "państwa"
3256

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

(królestwa) i "akademii".
Więc studia nad tym!
Ale i polskie państwo konspiracyjne, czy insurekcyjne, państwo nadziei
- państwo niespełnione z tą krótką zrealizowaną, kolejną utopią
dwudziestolecia międzywojennego ... Więc ...
Wystarczy na 20 lat?
Na marginesie tych moich "socjologii" pisać paradoksalne opowieści apokryfy - jedne dłuższe, drugie krótsze, i raczej śmieszne.
*
17.5.
Zaiks - 4 zjazd.
204 delegatów na zjazd nasza (sekcja literacka) 34
nowy mechanizm: dotąd zjazd bezpośredni
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Rada Zaiks - delegaci poszczególni.
*
siódemka wyb. z sekcji.
Rada Stowarzyszenia.
2 x do roku.
Sąd odwoł. od Sądu koleżeńskiego.
Uprawnienia "senackie": np. skład świadcz.
18 osób - po 2 z każdego związku.
30.5. wtorek godz. 11.
Zjazd 4 czerwca.
Do siódemki z sali: Niziurski.
18.5.
Wczoraj: Jan Józef Szczepański, wieczór u Walendowskiego; milicja.
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W domu czekali Zdziałowowie z Kazią. Straszne twarze milicjantów.
Dialog z nimi:
- Można wejść?
- Panowie tu mieszkają?
- Nie.
- To po co?
- A do znajomych można?
- Proszę bardzo.
- A dlaczego są trudności?
- Jakie trudności?
Weszliśmy zresztą inną klatką schodową, która była pusta.
Dzisiaj pogrzeb Witka Dąbrowskiego.
Z przemówienia Józia Hena: "Zgłoszono go do Komisji Rewizyjnej ...
"Będzie nam go brakowało ... W tej wielkiej komisji rewizyjnej, która etc.
... "
Wyobraźmy sobie pogrzeb rewidenta PKP: "Odszedł na wieczną służbę
u wielkiego dyspozytora ... "
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Błądziłem potem 2 godziny wśród grobów. Odnalazłem grób
Śmigłego-Rydza, i symboliczną mogiłę Grota-Roweckiego. Było ciepło, w
nowszej części cmentarza, gdzie groby świeże i dużo kwiatów, pachniały
mocno narcyze. Gdzie spojrzeć, napis: non omnis moriar. He, he. Cały
cmentarz, cały.
Osobliwym okiem patrzyłem też na dzisiejszy pogrzeb. Ta sama
publiczność przyjdzie na mój. Jak zrobić, żeby do tego nie doszło?
Pochować się w Krakowie? Tam przyjdą Pieszczachowicz i Lohmann. W
Wildze? Eu stricte infinité?
19.5.
Do lektury: Mac Dougall: Group Mind. (1920).
*
TKN.
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1. odczyt. Program - Jedlicki; Przeczyt. i lista prelegentów. Odczyty.
Uwagi do 2/VI.
2. Wykł. - Michnik, Bart.(oszewski - przyp. KK), Kowalik.
3. Seminaria - Dotychczasowi wykładowcy.
4. Odczyty okazjonalne i goście.
Do września każdy członek TKN przedstawi projekt odczytu.
Przyjazdy gości zagranicznych.
5. Mieszkania.
Brandys, Andrzejewski, Kamieńska, Zagórski?
*
Folder.
nadmiar programowości;
nadmiar polemiczności;
np. o polityczności czy o społecznym niebezpieczeństwie.
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Wilga, 26.5.78.
Znowu Wilga. Tylko tu zasiadam do moich papierów, jak przed
lustrem, i tylko tutaj mam czas namyślić się na tym, co ma się dalej stać.
Przeczytałem prozę napisaną chyba rok temu - początek jakiejś
opowieści związanej z Warszawą. Dobre. Miała się rozgrywać wokół
zdarzenia z Camillą II, które opisałem pokrótce w małym opowiadanku
drukowanym w TP. Warto podjąć: kończy się wybuchem gniewu księdza
Karusia, proboszcza, który zobaczył swego faworyta, Tosia, zajętego
rozmową z dziewczętami, wśród których pojawiła się nowa: córka
żydowskiego kupca, któremu proboszcz oddał połowę plebanii.
Tę opowieść ciągnąć można tylko w sposób [...] , tj.: dalszy jej ciąg
powierzyć innym postaciom.
Taką postacią powinien być filolog klasyczny, ktoś taki jak Brożek,
człowiek, który ma już za sobą najgorsze. Siedzi nad tłumaczeniami
Plutarcha, szuka dla nich właściwego stylu, uczy łaciny młodzież, kryje się,
boi się.
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Wiadomość o pomniku, i o tym, że organizacja postanowiła nie
dopuścić do jego postawienia. Rusza do akcji, stara się przekonać
wszystkich do tego, że akcja taka nie ma sensu. Nawiązuje kontakt z
"organizacją", która mieści się o piętro wyżej. Tu jednak czeka
niespodzianka:
- O czym pan mówi?
Te przygotowania oznaczają mianowicie zupełnie co innego: ma to być
szafot, na którym Niemcy wykonywać będą stałe egzekucje.
Co w takim razie?
Akcja terrorystyczna przeciwko temu mogłaby się skończyć masakrą
dzielnicy.
Młodzież miejscowa, pali się do takiej akcji. Jak położyć temu kres?
On jako ich profesor musi ich przekonać..
*
Nie.
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Wszystko w głowie księdza Karusia.
Fazy jego rozterek:
jeżeli kościołowi wyrządzą materialną szkodę - klęska;
jeżeli wystawią pomnik Hitlerowi - pół biedy;
jeżeli będą rozstrzeliwać i wieszać ludzi - tragedia;
jeżeli to będą Żydzi - pół tragedii;
jeżeli to tylko cyrkowcy - fraszka.
Ale Toś, dziecię kościoła to właśnie weźmie za tragedię:
bo dla niego zniewaga narodu i śmierć ludzi to właśnie głupstwo wobec
zniewagi kościoła i grzechu nieprzyzwoitości.
Wyśmiewany przez dziewczęta, lekceważony przez AK-owców,
mamin synek i ministrant z kompleksem świętego Tarycjusza postanawia
rudą Niemkę odciąć ze sznura.
A ponieważ proboszcz za radą X. metropolity jemu właśnie każe
cyrkowców wprowadzić na wieżę, uzyska wyjątkową szansę ...
Lecz ...
W czasie próby chłopiec zapatrzy się na rudą dziewczynę sfruwającą z
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wieży.
Idąc z nią schodami, poznaje ciepło jej ciała ... Dziewczyna jest
malutka.
Nie wykona swego dzikiego zamiaru.
I zdejmie sutannę, którą proboszcz mu podarował, aby osłonić jego
gołe nogi i wybić mu z głowy dziewczęta.
29.5.
Wniosek z historii węgierskiej rewolucji 1918-1919: nigdy nie polegać
na socjalistach i nigdy na Francji.
Na socjalistach nie - bo są "gullty-ridden" party; partia kompromisu,
partia półśrodków, partia podwójnej lojalności, partia arreré-peusée.
Typowy socjalista: Strzelecki.
Na Francji nie - bo jest politycznie wszystkożerna; zeżre wszystko i
zrobi wszystko, ażeby tylko utrzymać swą uprzywilejowaną pozycję w
Europie.
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Ale jeśli nie socjaliści
nie ludowcy
nie demokraci liberalni
to kto jest zdolny stwarzać aparaty władzy:
komuniści
faszyści
eksperci bezideowi.
Dwie pierwsze możliwości - to dwie formy samobójstwa.
Pozostaje ostatnia.
Model: BBWR - rządy Bartla.
Gauliści i Gisend.
Oraz: anglo-amerykański system, w którym każda partia u władzy
przyjmuje na siebie rolę partii rządowej, odmieniając tylko klientelę, rodzaj
retoryki, sympatii, etc.
W końcu dwie partie: rządowa i opozycyjna z okresową zmianą ról.
Nazwy są tylko hasłami rozpoznawczymi. Troszkę na prawo, troszkę
na lewo. W Polsce byłaby to formacja "wielkoprzemysłowa" i drobno3266
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przemysłowa; inwestycyjna i konsumpcyjna,
podstawowe alternatywy gospodarcze.
Warszawa, 30.5.
Zaiks.
Mec. Wojtyszko - na st. członka - niech poczeka.
Jerzy Siewierski
Wł. Kostrowski
M. Groński
Z. Pędowska
T. Wilski - brak uzasadn.
Andrzej Sołtysiak (Berer)
Maria Dembowska
R. Jakubowicz.
*
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Wyjazd do Warszawy, powrót. Widziałem dużo ludzi. Zabawnie było.
Ale najważniejszy ze wszystkich jest Jarosław. Jednak.
Wilga, 31.5.
Czytam Rotschilda historię Węgier. Po co? Mam napisać artykuł do 11
numeru "Twórczości".
1. W historii mamy do czynienia z kliszami, nie z paktami.
Klisze "niepodległości". Pierwsza - to ta romantyczna, i zarazem
oficjalna, przedwojenna, dziś funkcjonuje nielegalnie. Odzyskanie
niepodległości jako dziejowa, wyższa konieczność. Otóż nie: było to dzieło
przypadku, do którego Polacy byli doskonale przygotowani. Okoliczności
całkowicie nieoczekiwane: klęska wszystkich trzech mocarstw zaborczych.
Przewidział to tylko JP. jeżeli wierzyć jemu samemu i Miedzińskiemu.
Jeszcze w 1918 nic nie wskazywało na taki obrót wypadków. Polacy byli
przygotowani na wszelką ewentualność dzięki pluralizmowi swego życia
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politycznego - w warunkach nielegalnych. Porównajmy to z konwulsjami
Węgier, którzy nie mieli dojrzałej alternatywy na bolszewizm i po upadku
[...] nie potrafili zrobić nic poza zamknięciem się w opętanym
rewizjonizmie i konserwatyzmie, który ich w końcu doprowadził do
podporządkowania Niemcom Hitlerowskim.
2. Klisza przeciwna, to, że cała ta polska niepodległość była opętana i
bezsensowna z powodu niekonsekwencji ustrojowych i mniejszości. Otóż
nieprawda: nic bardziej opętanego jak te mocarstwa, które Polską i inne
kraje trzymały w politycznym i ekonomicznym niedorozwoju.
Mit Austro-Węgier.
Mit ZSRR. Polska, jeśli nie miała być niepodległa mogła jedynie
odrodzić się jako część rosyjskiej federacji, albo jako część jakiejś federacji
dunajskiej. Let's imagine?
Wilga, 1.6.
Miałem kiedyś, dawno temu, w Paryżu, pomysł na własną literaturę.
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Wyobrażałem sobie jakieś książki analityczne, pisane metodą na wpół
powieściową, na wpół naukową, a odnoszące się do całości społecznych i
momentów historycznych. Np. miasto w czasie wojny. Albo: miasto w
czasie zarazy. Miały to być zatem analizy "dynamiczne" - opisy struktur,
zmieszane z opowiadaniem wypadków, osobliwa mieszanina socjologii i
epiki, pozbawiona za to zupełnie elementu osobistego - zarówno
rzeczywistego, w sensie ja - autorskiego, czy ja - lirycznego,
wpompowanego jakiejś postaci, jak też fikcyjnego, w sensie bohatera,
którego tajemne wnętrze autor odtwarza. Powieść naukowa socjologiczno-psychologiczna. Jak sobie poradzić wtedy z narratorem, i jak
sobie poradzić z konstrukcją bohaterów. Przecież jacyś ludzie muszą się
zjawić, coś mówić etc.
*
Z tą myślą rozpocząłem szkicować powieść pt. "Bank". Przeczytałem
teraz wszystko co osobiste w tym podwójnym sensie, o którym wyż., jest
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niedobre. Bardziej to ubezosobowić. Opowieść o księdzu i parafii. Tak,
interesujące, ale nie samo wydarzenie. Wydarzenie jest naciągnięte i czuje
się w nim nieprawdę. Nie rób fabuły - rób analizy. Nie można czytelnika
nabierać obietnicami, że przeżyje coś niezwykłego, a potem poczęstować
go wymyśloną aferką. Od takich emocji ma kino, i to kryminalne. Trzymaj
się analizy socjologicznej nie uciekaj nawet przed terminologię. Twórz
typy. Opisuj społeczeństwo (grupę społeczną) tak, jakbyś je tworzył.
Opowiadaj o ludziach tak, jakbyś był ich Stwórcą w pełni świadomym
tego, co tworzy.
Najbliżsi tobie: Flaubert, Dostojewski Conrad (z Nostromo "W oczach
zachodu" i "Tajnego agenta"), Stendhal, Balzac (?), Turgieniew i inni.
Wszak te powieści i cykle opowiadań, to były właściwie ówczesne
"Socjologie"!
Dzisiejsi najbliżsi: cały dramat, że nie mogę znaleźć swojego,
współczesnego wzorca. Bo szukam źle, wśród pisarzy-epigonów.
Tymczasem oni są wśród socjologów właśnie, tych, co nas uczą nowych
analiz, Michel Fouiault: L'histoire de la folie. Erich Fromm: cofnąć się do
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socjologii klasycznej - do Durkheima, aby zobaczyć związki jej z ówczesną
powieścią.
Parafia
Miasto
Szkoły
Środowisko literackie i dysydenckie - Polska współczesna.
Ideologia, ruchy polityczne, mity, maski, role etc. - Polska historyczna.
Kościół katolicki - rebus socjologiczno ... - apogeum.
*
Jak sobie dać radę z wiedzą narratora.
"Może mnie kto zapyta, skąd wiem o tak drobnym szczególe? A co
powiecie, jeżeli sam bywałem tego świadkiem? " (Dostojewski - Biesy).
I dalej:
"A co, jeśli Stiepan Trofimowicz nieraz płakał na moim ramieniu w
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jaskrawych barwach malując wszystkie swe najtajniejsze przeżycia?
(I o czym on wtedy mi mówił!).
Wilga, 2.6.
Problem mój nie polega na tym co jeszcze pisać, co ogłosić i jaki rodzaj
uznania zdobyć, ale na tym jak przeżyć tę resztę lat, jaka mi została.
Chciałbym, aby to były ciekawe lata w przeciwieństwie do poprzednich, i
aby praca nareszcie sprawiła mi radość. As a matter of fact, w gruncie
rzeczy, w istocie, dotychczasowe pisanie nudziło mnie, męczyło i
zużywało, nie dając żadnej radości, ani mnie, ani - wiem to dobrze! - moim
czytelnikom.
6.6.
TKN.
Janion: tradycja jako sposób życia - dobrze.
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Rozpatrzeć zakłócenia.
Dwa rodzaje zakłóceń: manipulowane i obiektywne.
1. Amsterda.: jaka jest różnica między tradycją a żywotnością.
Tradycja zakłada całość ideową.
Żywotność - pragmatyzm polityczny.
Cywiński:
tradycja jedna czy więcej
czy istnieje wybór tradycji
fakt jest [...] a stosowalność też
jest odpowiedź Amsterdamskiemu.
Np. zainteresowanie Piłsudskim.
Nie chodzi o przejęcie tradycji piłsudczykowskiej, ale pewnych
elementów piłsudczykowskiego myślenia.
Janion:
przeżywanie historii w XIX wieku: konkretna - też pod kątem widzenia
celów.
Kersten:
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tylko działalność edukacyjna i nic więcej - nie powstały zespoły.
TKN - stwarzanie kontrpropozycji w sem. edukacyjnym bezp.
społecznym, i naukowym. Część tej działalności powinna odbyć się w
instancjach oficjalnych: np. tworzyć zespoły faktycznie rozszerzające TKN
(bez afiliacji). Powołanie zespołu dla spraw dziesięciolatki.
Dotyczy realizacji programów uniwersyteckich - a w szczególności
wychowania.
Przyjęcia na uniwersytet.
Zatrudnienie młodej inteligencji.
Badania planować w szerszym gronie poza TKN.
Mazowiecki.
nasza słabość: nie możemy powołać zespołów naukowych.
W takich inicjatywach udaje się to co rodzi się samo.
Problem nie tyle trdycji, a samego TKN: pojawiła się tu koncepcja
wartości w poprzek nurtów?
Kontrprojekt:
Szukać wykładowców, a nie tematów.
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13.6.1978.
Listy i porządki.
Listy: do Gołubiewa i B. Leśnodorskiego w sprawie n-ru
listopadowego, do Estreichera podziękowanie za gratulacje z powodu
"Dyrygenta", do Błońskiego (delto), do Z. Flisa podziękowanie za tomik
wierszy, do Bartoszewskiego odpowiedź na zaproszenie, do prof. Karaska
z Kolonii w sprawie mojego wykładu.
Porządki: a przy okazji zaległe lektury walających się wszędzie książek
i pism.
A. Micewski: o strategii N. Demokracji. P. jego trafna uwaga o tym, że
każdy ruch polityczny niezależnie od osiągnięcia swych finalnych celów,
osiąga jakieś cele szczególne, cząstkowe. N. Dem. zdobyła wieś dla sprawy
narodowej. Rzeczywiście porównaj świadomość narodową chłopstwa z r.
1833, z roku 1914 i z roku 1939. W tym sensie działalność prymasa
Wyszyńskiego jest przedłużeniem pracy wiejskiej N. Demokreacji.
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(Inna rzecz w jakim stopniu chłopski oraz robotniczy) adresat endeckiej
propagandy wpłynął na jej treść, a przez to na poziom życia politycznego w
Polsce w ogóle. W takim samym stopniu, w jakim walka o dumę chłopa
wpłynęła na poziom i styl polskiego Katolicyzmu, oraz zadecydowało o
osobliwościach polskiego komunizmu.
Bronisław Lerocki o książce Wasiutyńskiego (Kultura, nr. 4). Ho, ho! I
just couldn't imagine him so smart!
M. Broński (tamże) o "Nierzeczywistości" Nieocenionego Brandysa:
"Nierzeczywistość" jest symptomem szerszej tendencji w literaturze
wschodnio-europejskiej, a która to tendencja w ostatecznym rozrachunku
również wywodzi się z zakapslowania komunizmem i w lekko
paradoskalny sposób - ponieważ mam na myśli utwory antykomunistyczne
- stanowi jego zwycięstwo. Można by to nazwać pożeraniem sztuki przez
ustrój: coraz więcej pojawia się utworów, w których fabuła, konstrukcja,
inność, pełnią tylko rolę do wyłożenia kawy na ławę. U podłoża tej
twórczości leży nie tylko zrozumiały odruch publicystyczny, ale także należy obawiać się - pewna fascynacja: przekonanie, że dziwność życia w
3277

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

komunizmie jest tak intensywna, iż wystarczy ją uchwycić, zamknąć w
trafną formułę, a zastąpi to dziwność często artystycznego przeżycia. W
efekcie powstają książki aktualne, prawdziwe, takie z-którymi-nie-możnasię -nie-zgodzić, ale z których siłą rzeczy zieje nuda i szarość komunizmu,
zatruwa wszystko i utrupia od wewnątrz ich szanse na przetrwanie".
15.6.
Wczoraj: rano Zdzisław, porządki, po południu kawa u p.
Steinsbergowej z Wacławem Zawadzkim, raczej nudno, i co gorsza myśmy
ich nudzili. Wczoraj ta idiotyczna piłka nożna w tv. Dziś łeb mnie boli.
Sam siedzę, cicho.
16.6.
Wczorajszy dzień w bezruchu, w stanie umysłowej oziębłości. Dziś
próby czytania, z których nic nie wynikało. Jak zwykle, gdy pragnę cudu
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przez książkę.
Wszystko co można zrobić to put the things in order.
J.
Zmiana sformu. stępiłaby krytykę J.J.L.
Co do konspektu:
ludzie tego typu co J.L.L. wykazują dużą drażliwość, zwłaszcza gdy
pochodzą z zewnątrz.
Ocenie podlega każdy - ale oni żyją w poczuciu zagrożenia. Atakuje się
ich poczucie misji. Ale problemu wyminąć nie można.
Unikać formuł ostrzejszych.
Opozycja tworzy nowy model funkcjonowania (na surowym korzeniu);
[...] wróci poczucie wagi także na przyszłość. Stąd imperatyw działania.
Wniosek J.O.: zapoznać J.J.L. z tematem.
Wilga, 18.6.
Wczoraj wieczór u Bartoszewskich. Opowiadałem trochę P. H. o mojej
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roli w TKN. - Wie pan jak się to skończy? Oplują pana, oczernią ...
Możliwe. Zresztą ta rola - sceptyka hamującego inicjatywę,
krytykującego wiecznie, zrzędzącego, przewidującego najgorszy, lub
najmniej poważny rozwój wypadków - wcale mi nie odpowiada.
Dziwna rzecz: w jakikolwiek zespół ludzki wejdę, staram się go
natychmiast pozbyć, a nade wszystko manifestować na zewnątrz moją
niezależność od obowiązującej w nim ideologii, czy dyscypliny. Czyżbym
był urodzonym zdrajcą? Jeszcze nikogo nie zdradziłem. Odstępcą?
Odstąpiłem właściwie tylko od kościoła, alem przeciw niemu nigdy nie
działał.
Był u Bartoszewskich Jan Józef L. Powiedziałem mu, że czytałem jego
uwagi. Nie widzę powodu kryć to przed nim, skoro on uznał za stosowne
podpisać je pełnym imieniem i nazwiskiem. Jeżeli tekst, jaki wysmaży N.
będąc równie głupi i prymitywny jak jego konspekt, będę miał możność
właśnie J.J.L. powiedzieć, że byłem przeciw.
Jaki jest naprawdę N.? Ambitny. To napewno. Nic by w tym złego nie
było, gdyby nie to, że chce mieć wiele rzeczy naraz: nazwisko literackie,
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nazwisko naukowe i odpowiednie do tego tytuły, renomę zagraniczną
(Conrad-man), pieniądze, (w walutach), zarazem najwyższy standart życia
(Peugeot 504, Bryńsk etc.), a jednocześnie odgrywać rolę w ruchu
dysydenckim i mieć znaczenie na emigracji. Wszystkie te cele realizuje
właściwie cudzymi siłami. Za pomocą Haliny, Conrada, Zbyszka H., Jana
Józefa Szczepańskiego, mnie. Jest to właściwie bardzo niebezpieczny
człowiek, którego trzeba mieć pod baczną kontrolą.
Czy może być narzędziem SB? Owszem. To nie jest wykluczone.
Miałby za zadanie rozbijać ruch dysydencki w podobny sposób jak to robi
Moczulski. Przebija ich wszystkie karty asem niepodległości, starając się o
zagłuszenie kuroniowców, czy też ewentualnej opozycji partyjnej. Sądzę
bowiem, że prawdziwą troską władz PRL jest wszelka irredenta partyjna;
czy to lewacka, czy to "demokratyczno-narodowa". Michnik i Kuroń
stanowią właśnie jej forpocztę. Gdyby zostali rozgromieni, ich pomysły
mogłyby odrodzić się w klasach partyjnych, a to byłoby prawdziwie
niebezpieczne. Dopiero opozycja jest poza partią, można ją kontrolować,
manipulować nią, ograniczać odpowiednio; gdy wejdzie do partii i aparatu
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zarządzającego, stanie się rzeczywistą siłą polityczną.
*
Odkąd ruch Kuronia i Michnika (nazwiemy to "aktywizmem")
spenetrował środowisko intelektualne, ona samo przez się przestało
odgrywać rolę opozycji. Z trzech sił stanowiących dawne trio polityczne w
PRL - partii, kościoła i intelektualistów - pozostały tylko dwa pierwsze, a
ostatnie zostały zastąpione przez aktywizm polityczny. List 34 niezależnie
od udziału jaki w jego zmontowaniu miał udział Staszewski, i niezależnie
od źródła inspiracji, które znajdowało się chyba wyżej, otóż List 34, dzięki
naprawdę niezależnym ludziom jakimi byli Dąbrowska, Kotarbiński,
Falski, stanowił właśnie tę siłę, którą długo jeszcze potem mógł Związek
Literatów eksploatować. Odtąd wszystko co się potem działo, wychodziło
od Antoniego Słonimskiego, a ten znalazł się pod kuratelą Adama
Michnika, opozycja intelektualistów ze spraw kultury przeniosła się na
tematy polityczne (Polonia w ZSRR, konstytucja, Ruch, KOR) i stała się
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tylko akompaniamentem działań zawodowej opozycji spenetrowanej,
centrolewackiej, manipulowanej i prowokowanej przez SB. Widzimy teraz
jak ta opozycja - albo z natury rzeczy, albo z poduszczenia SB. - próbuje
wciągnąć w swoje działania kościół i tym sposobem doprowadzić do
dalszej redukcji tego ułamka.
Wczoraj u Bartoszewskiego była masa katolików: Turowicz, Stomma,
Pszon, Kozłowski. Rozmawiałem tylko z tym ostatnim. Sposób, w jaki
opowiadał o swoim konflikcie z milicją (zabrano mu pod błahym
pretekstem prawo jazdy i obłożono grzywną), świadczy o narastającej
atrakcyjności tego rodzaju przygód; życie opozycjonisty nabiera uroków
takich, jak życie "rewolucjonisty" w mieszczańskim społeczeństwie
ostatnich lat XIX wieku.
Warto napisać jakiś utwór pod hasłem "jak to w opozycji ładnie".
Przeczytajmy sobie "Dzieci Prusa. Koniecznie!
Napisać szkic: "L'Education sentimentale", "Dzieci:, ew. "Le Rouge et
le'Noire", ew. "Pożegnanie jesieni".
Lub replikę. Na tle wypadków 1905 roku.
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Jutro u mnie dyskusja: "Kultura o jaką nam chodzi".
Punkt wyjścia: krytyka stanu rzeczy.
Mamy do czynienia z trzema szeregami zjawisk:
1. indoktrynacja na modłę starą, stalinowską. Dotyczy to historii
najnowszej;
2. synkretyzm i redukcja, na [...] nową, "pragmatyczną" modłę. Przykład
stosunek do tradycji narodowej, częściowo do kościoła.
3. Zjawiska związane z nowym modelem społeczno-cywilizacyjnym: w
kulturze zjawiska analogiczne do tych, które wytwarza społeczeństwo
obfitości, bez obfitości: rola telewizji, turystyka, widowiska sportowe; rola
pism ilustrowanych, komiksów, literatury sensacyjnej. Porno wisi w
powietrzu. Ale zamiast porno mamy jeszcze wódkę.
Zjawiskami kulturalnymi nie można sterować.
Powstrzymywać można te, które są sterowane. A więc te wymienione
w n. 1. Zjawisko nr. 2. powtórzy się przy każdej próbie sterowania. Tu
pogłębia, tu spłyca. Zjawisko 3 jest nie do powstrzymania; przeciwnie,
wzrośnie w miarę demokratyzacji. Przykład Hiszpania.
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Na zjawiska kulturalne można wpływać tylko w sposób pośredni.
*
Kultura nie jest zjawiskiem jednolitym (jednowarstwowym). Kultur jest
parę:
1. umysłowa (wykształcenie, rola światopoglądu, umiejętność prowadzenia
sporów;
2. literacka (twórczość i odbiór, świadomość tradycji i współczesności);
3. polityczna;
4. społeczna;
5. gospodarcza.
Ich interferencja.
Ta interferencja musi być swobodna.
Musi być to zasadnicza, liberalne założenie: kultura będzie rezultatem
działań w innej dziedzinie; naddatkiem, wartością dodatkową duchową.
Wyłączyć kulturę z prac reformatorskich: powstanie nam zaściankowa i
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sekciarska.
Reformować to, co się da zreformować, a reszta będzie [...] .
*
Przejść na pisanie wieczorne, voice nocne.
Dzień wykorzystać na wszystko inne: czytanie, notatki - tylko w
notesie, potem przepisywać na oddzielnych kartach i rozkładać po
teczkach.
22.6.
Zaiks.
Skoro film - telewizja - radiofonia - literatura. Sprzeczność interesów
autorów i biura 23 miliony wpływają z radia i TV. Podział. Za
powtórzenia! Komu się nie należą. Tv przesyła wykazy niechlujne. [...]
kontrola jest trudna.
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Przesyłają "ramówki" nierozbite na autorów. Z opóźnieniem.
Nie ma ludzi do oglądania tv.
Mogą być też ciche cynki, aby tych czy innych tekstów nie wykazać.
Proj. Toeplitza Kurendy do członków. Skontrowany.
Sprawa filmów: ampeksy też są filmami.
1955-7 - Ministerstwo odebrało Zaiks-owi uprawianie tantiemizacji!
Hanuszkiewicz 10% tantiem!
"Hanuszkiewicz oddał partii wielkie zasługi".
10% maksimum autorskie.
5% za przekład
7% poetycki
3% adaptacja.
22.6.
Opóźniony poranek przez oglądanie w nocy transmisji z Argentyny.
Zebranie w Zaiks-ie. Patrz wyżej. Dynamiczny Szczypiorski. Potęga
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organizacyjna, a gdyśmy wyszli razem i zaczął pleść o perypetiach jego
książki, o której od J.J. Szczepańskiego wiem, że jest marna, zrobił się
nudny i płaski. Inni nabierają siły dopiero gdy mówią o swojej twórczości.
Podobną miałem przygodę z Władysławem Terleckim. Od wielu miesięcy
zbieraliśmy się na to spotkanie, z którego nic nie wyszło. Opowiadał mi o
swoich twórczych kłopotach, które mnie nic nie obchodzą.
Wczoraj w południe zebrało mi się nagle na rozmyślania moralistyczne
i nawet przeprowadziłem sam z sobą lekko parodiowany "dialog
filozoficzny" na temat - hm - czym jest mądrość - i tak mnie to ubawiło,
żem pomaszerował do B.U.W., aby sobie przeczytać jakiś fragment
filozoficzny na ten temat. Czytałem rozprawę Plutarcha z "Moraliów" o
sztuce wyuczania się cnót. Wszystko razem - całe to intermedium
filozoficzne nie trwało nawet 1,5 godziny, ale bardzo mnie uszczęśliwiło,
tym bardziej, że dzień biegł jałowo: musiałem czekać aż mi Kazik
odwiezie okulary z Obór, gdzie je przez zapomnienie zostawiłem, potem
miałem spotkania z Magnusem Kryńskim (mam pecha do niego, czy on do
mnie - albo powie coś obrzydliwego, jak o tym "posiadaniu od tyłu" albo
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dzieje się z nim coś obrzydliwego - tym razem miał katar i nos umazany
jakąś zielonkawą maścią), a popołudnie z góry stracone na te mecze, za
których oglądanie będą się kiedyś smażył w piekle.
Tyle, że ta chwilka filozofii ... Ale już zapomniałem o co mi szło.
Co dzisiaj jeszcze było? Rozmowa z Julią przez telefon. Powiedziała
mi, że jest jak ten sternik z Taifuna: "Na miłość boską, mogę sterować do
końca życia, tylko niech pan do mnie nie mówi! ".
Obiad ze Szczypiorskim i Górzańskim - dość głupkowaty.
Po południu wziąłem się nareszcie do przepisywania notesów: trafiłem
na mały niedokończony notes z (1972) roku - sprzed wyjazdu do USA.
Zobaczymy co z tego przepisywania wyniknie. Nie może przecież nic
nie wyniknąć.
Jutro Kazia leci do Krakowa kupować Mamie telewizor, a ja zostanę
dalej przepisywać, z tym, że muszę też przepisywać (i redagować) protokół
z dyskusji, która odbyła się u mnie parę dni temu. Podjąłem się
protokołowania, bo nikt nie przyniósł magnetofonu; zjawił się niby
wypadkiem Celiński i na wiadomość, że magnetofonu nie ma natychmiast
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zatelefonował do ... Kuronia, a Amsterdamski już czekał z samochodem,
gotów do jazdy na Żoliborz. Powiedziałem, że obejdziemy się doskonale.
23.6.
Imieniny mojej Matki. Nie jest to dla mnie miły dzień. Ani wspomnień
nie mam dobrych z nim związanych, ani uczuć we mnie nie wzbudza
żadnych - poza, oczywiście, uczuciem winy za te wszystkie brutalności i
zaniedbania, jakich dopuściłem się wobec Niej za życia, za niezrozumienie
przede wszystkim (trudno ją było zrozumieć, co prawda, ale tylko ode mnie
mogła tego oczekiwać), i za zaniedbania po śmierci. Wiem czego chciałaby
ode mnie: mszy świętej w rocznicę śmierci, czy właśnie w imieniny, a tego
nie robię - zostawiłem to Leszkowi, co do którego także mam wątpliwości,
czy pamięta. W każdym razie powinienem był przynajmniej posłać
pieniądze od czasu do czasu na ten właśnie cel, jak również na utrzymanie
grobu Rodziców.
Jestem właściwie skąpy i mało uważający na potrzeby oraz
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oczekiwania innych.
Kazia odleciała do Krakowa.
Myślałem o dniu spokojnej pracy, ale już zadzwonił Adam, a ja sam
musiałem zadzwonić do Zdzisława. W rezultacie obaj tu będą w krótkich
odstępach czasu.
Czego Adam chce? Jego wizyta sprzed paru dni miała charakter
ekspiacyjny, ale wyczuwałem, że jest wstępem do czegoś, a gdym się
dowiedział wczoraj od Julii, że był także u nich, nabrałem pewności, że coś
kombinuje.
Czegokolwiek chce, nie powinienem żadnej decyzji podejmować "Sur
le champs", ale zagrać na zwłokę. Chyba, że będzie okazja do
natychmiastowej odmowy. Podobno powołano przy KOR-ze jakieś nowe
ciało - mówił mi wczoraj Jerzy Zagórski - do którego wszedł m. in. Jerzy
Ficowski. Nie wiem co to ma być. "Super-KOR? "Do żadnego ciała nie
chcę wchodzić. Nie chcę być stałą pozycją na "K", tak jak stałą pozycją na
A. jest Amsterdamski (to nawet nie Andrzejewski), a na "B" Barańczak.
Wejście moje do TKN jest wystarczającym do tego powodem. Na dodatek
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w TKN reprezentuję określoną pozycję: przestrzegam ustawicznie przed
łączeniem TKN-u z KOR-em i w ogóle z polityczną opozycją. Uważam, że
w TKN-ie powinienem zachować tym większą ostrożność.
Mam zresztą mnóstwo powodów do odmowy współpracy z
Michnikiem et consortes. Ich działania polegają na utrzymywaniu
permanentnego napięcia i na ukonstytuowaniu środowisk opozycyjnych w
instytucje trwałe: KOR, Zapis, TKN, związki zawodowe, SKS. A więc:
ruch studencki, zawodowy, akademia nauk i związek literatów. Co do
mnie, uważam, że ważniejsze jest utrzymywanie oporu, czy opozycji, czy
fermentu wewnątrz istniejących struktur ...
- Głupstwo - na to Adaś odpowie - albowiem struktury te są całkowicie,
uzależnione od partii ...
- Nie wszystkie - odpowiem - np. literatura nie jest całkowicie uzależniona
od partii; dopóty stanowi siłę społeczną, dopóki funkcjonuje oficjalnie z
pomocą druku. Zejście jej w podziemie lub wyjście na emigrację, będzie
oznaczać jej koniec. Tak samo o instytutach Akademii Nauk, ani nawet o
uniwerystetach nie można jeszcze z całą pewnością powiedzieć, że są [...]
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instrumentami. Czy pozatem studentów należy stawiać przed wyborem
należenia do SKS, lub ZSP (to się jakoś inaczej nazywa), a robotników
przed podobnym wyborem dotyczącym wolnych lub "niewolnych"
związków zawodowych? Przed czym może ich obronić taki jawny ale
nielegalny, obstawiony przez policję związek czy komitet? Całą siłę tych
organizacji stanowi ich połączenie z organizacjami zachodnimi, a poprzez
nie z Wolną Europą. Stanowi to tyleż obronę, co zagrożenia. Obronę na
czas dobrej koniunktury w stosunkach Wschód-Zachód, a w razie ich
pogorszenia - duże obciążenie. Obrona to zresztą też tylko cząstkowa:
może partia i MO liczy się z reakcjami "W.E." w tym sensie, na jakie liczą
działacze opozycji; natomiast zakłady pracy rektoraty, a nawet środowiska
społeczne reagują odwrotnie i starają się dyskretnie pozbyć ze swego grona
ludzi będących na wokandzie W.E. Tworzenie przeto tych organizacji i
wyciąganie nowych ludzi powiększa stale grupę osób skazanych (często
już na zawsze) na pół-istnienie, które nie mają już w końcu wyboru i muszą
przystać do permanentnej opozycji, czyli do Kuroniowego wojska.
Dokonuje się w ten sposób stała eliminacja "inaczej myślących" 3293
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skuteczniejsza niżby to robili wykwalifikowani kierownicy kadr,
obserwatorzy MSW i inni funkcjonariusze, którzy za czasów stalinowskich
musieli polegać na donosach, podsłuchach, i po nieostrożnych słowach, po
sposobie zachowania ubierania się, wnioskować o nieprawomyślności
swych podopiecznych. Pułkownik MSW, który rozmawiał ze mną w
związku z moim wyjazdem do Hiszpanii, nazwał ten proceder "plażą
nudystów". Powiedział mi: dziwię się panu, że pan się daje manewrować
takiemu Michnikowi. Przecież on odgrywa podwójną rolę: ujawnia nam to
co kto myśli.
Na co odpowiadam, oczywiście, że swoich poglądów w ogóle nie
ukrywam, ale co dotyczy mnie, nie musi wcale dotyczyć tego lub owego
studenta, profesora, czy wreszcie robotnika.
Mówi się że ta działalność "eliminacyjna" wybija ogół Polaków ze snu,
doprowadza do próby charakterów, ujawnia słabość reżimu. Nie jest to
takie proste. Ci, którzy muszą pozostać biernie, albo nawet ukrywać swe
poglądy, zostają zepchnięci jeszcze głębiej w oporze swoim, jeszcze
bardziej są uzależnieni od partii i bezpieki, które przy różnych
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okolicznościach (egzaminy, wyjazdy zagranicę, awanse) domagać się będą
subordynacji świadectwa lojalności, niż czyniły to dawniej. Większość, tę
lojalność zachować musi. Igrać ich losem, to znaczy lekceważyć ich racje,
a mogą to robić tylko ci, którzy mają osobliwy przywilej jawnego
działania. Są to ludzie "z nazwiskami" wyrobionymi bądź to w jakiejś
dziedzinie twórczości (a więc wykreowywani przez PRL) bądź to w
działalności opozycyjnej (a więc wykreowywani wspólnie przez bezpiekę i
WE). Społeczeństwo polskie zostaje w ten sposób dodatkowo podzielone i
rozbite, a to - pośrednio i, jak wiem, mimowolnie, sprzyja reżimowi.
Wilga, 25.6.
Już po napisaniu tych słów przeczytałem opracowanie Z. na ten sam
temat. Pomimo zasadniczych zgodności naszych poglądów co do działania
jawnej opozycji i jej pośrednich skutków, zareagowałem na jego tekst
krytycznie, a nawet agresywnie. To delikatna sprawa i wymaga delikatnej
ręki, a on jest cham. Pełno tam niezręczności, które trudno mu wyłapywać
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jedno po drugim; lepiej więc całość wyrzucić do kosza. Napisać zatem mu
mniejwięcej tak:
"Nic nie wyjaśniamy, wszystko gmatwamy. Czy opozycja zmieniła co
na lepsze w systemie, czy pogorszyła tylko? Czy zmieniła co w postawach
ludzkich, czy utrwaliła zjawiska optymistyczne? W tekście są obie
sugestie, czy ma zwinąć swoje sztandary i sklepiki, czy przeciwnie
rozszerzyć swoją bazę społeczną? W tekście są obie sugestie.
Występujemy tu w roli likwidatorów i demagogów równocześnie - Jest to
zrzędzenie i poklepywanie po plecach ...?
Bardzo się zasmucił, a może nawet obraził.
Jak mam mu wytłumaczyć, że powinien do tego tematu przyjąć dystans
socjologa, czy epika. Zjawiska, o których nieraz rozmawiamy, są może
tematem dla nowych "Biesów" czy, w oczach zachodu, ale nie na kolejne
"oświadczenie". Zresztą w ogóle produkcja "oświadczeń" mnie nie
interesuje.
*
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Zasnąłem podczas pisania i przyśnił mi się powrót na ulicę
Krowoderską. Kto miał tam wrócić? My, to znaczy ja z rodzicami, czy ja z
Kazią i Jędrkiem, nie było jasne. Czekałem na kogoś, kto miał tam wejść
przede mną. Mieszkanie było jeszcze zamknięte, Poszedłem do innego
domu, aby zajrzeć w okna.. Zobaczyłem okna od strony podwórza - ciemne
jeszcze; dwa z nich były wyraźnie osłonięte od wewnątrz białymi
okiennicami, widocznymi pomimo zmierzchu. Biała okiennica w
dziecinnym pokoju! Jakże ucieszyłem się, że przetrwały. I wyobraziłem
sobie chwilę, gdy tam wejdę i wszystko odnajdą na swoim miejscu.
26.6.
Sprawa obrazu Czapskiego.
Adam M. przyszedł do mnie m. in. w sprawie obrazu, który Czapski
rok temu dał Januszowi Krasińskiemu dla KOR-u. Obraz nie dotarł do
KOR-u, ani w ogóle do nikogo i jak się okazało, wisi u Krasińskiego na
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ścianie. Michnik zadzwonił do tego pana, umówił się z nim, ten natomiast
na spotkanie nie przyszedł, a przysłał Jerzego Narbutta w swoim
zastępstwie z wyjaśnieniem, że jako wiceprezes nie może ani widywać się
z Michnikiem, ani przyjmować jego telefonów. Podjąłem się więc ochotniczo, tak sobie, z poczucia przyzwoitości, i z przekonaniem, że
sprawa jest zbyt prosta, aby ją przedłużać i komplikować - podjąłem się
więc wyjaśnić Krasińskiemu po co Michnik chciał się z nim widzieć.
Nastąpiło to w ZLP, w kawiarni przy okazji przygodnego spotkania.
Krasiński przyznał, że obraz ma u siebie, że miał się zgłosić po niego ktoś
z rodziny Słonimskich, ale że nikt się nie zgłosił. Z Michnikiem on widzieć
się nie może - tłumaczył mi płaczliwie. Powiedziałem tedy, że
przedstawicielem Piotra Słonimskiego jest Artur Międzyrzecki. Świetnie,
w takim razie on do niego zadzwoni. Rozstaliśmy się przyjaźnie, a ja
powiedziałem to Arturowi. Ten w pierwszej chwili osłupiał, a potem - tzn.
po paru godzinach zadzwonił do mnie, dziś dzwonił znowu, a wreszcie
przyszedł. Nie może tego obrazu przyjąć, bo nie ma upoważnień, i mnie
ostrzega. To jest sprawa "Coucha", to jest intryga, zażyli mnie znowu z
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mańki, dlaczego tego nie odebrała Halina Mikołajska, to grozi sprawą
procesową, nie chodzi o obraz, ale o to, żeby wplątać w tę sprawę jak
największą liczbę osób.
Każda sprawa z Arturem przybiera obrót intrygi, w każdej dopatruje się
zgubnych dla siebie skutków.
28/29.6.
Przesunąłem sekretarzyk do dawnego pokoju Jędrka i zabrałem się do
pisania nocami. Przyjemnie, ale najpierw musiałem spisać protokół z
dyskusji, która się u mnie odbyła. Straszne brednie.
Adam znów siedział, ale go już wypuścili. Coraz mniej w tym powagi.
6.7.
Rozmowa ze Strzeleckim:
"Nie robić z Polski chorego człowieka w Europie. "
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"Nie skreślać PRL ... "
Historia Polski kończy się dla nich w 1944, na Delegaturze. Potem
Kozacy nad Wisłą i KOR - jako odrodzone serce narodu.
Strzelecki wystąpił jako wątpiący rzecznik "światłej części aparatu".
Myślę, że przeze mnie chciał wpłynąć na opozycję, żeby się
opamiętała. Czy go ktoś o tę rozmowę prosił? Możliwe. Kto jest tą "światłą
częścią aparatu?"
Nieważne. Intencje jego zbiegają się o tyle z moimi, że chciałbym
doprowadzić do odbudowy zniszczonej strefy pośredniej". Czy można do
tego - paradoksalnie - użyć PPN? Tak - ukazują cele do spełnienia dalekie
porządkuje się sprawy - dzisiejsze. "Niepodległość - pojutrze; na dziś dobra
praca".
Jestem coraz bliższy takiego właśnie rozwiązania, albowiem to, które
KOR proponuje przynosi ryzyko totalnej indoktrynacji - dwustronnej przez KOR z jednej strony, przez SB z drugiej. W tej konfrontacji dwóch
konspiracji w ogóle ani pracować, ani żyć nie można. To nie jest ruch na
rzecz reformy, ale ruch na rzecz dezorganizacji, która pośrednio działa na
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rzecz pogłębienia zjawisk totalnych. Strzelecki: "Nie da się społeczeństwa
nawrócić na KOR".
To prawda.
Czego chce Zdzisław?
*
O poczuciu prawa. (J.J.L.).
O szkołach artystycznych.
Niepodległość.
Biblioteki.
Wilga, 9.7.
Czytanie Pobóg-Malinowskiego.
Z odezwy "Niepodległości" (1866):
"Praca, jako środek, niepodległość - jako cel".
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*
W sprawie czeskiej: jedna z przyczyn polsko-czeskiego konfliktu różny mianowicie ich i nasz stosunek do Rosji - zniknęła w 1968 roku.
Wł. Czartoryski o ludach słowiańskich:
z racji ich "antyniemieckiego niesmaku" nazwał ich "rozsadnikami
azjackiego barbarzyństwa" ... "Z Czechami trzymać jest dla nas
niepodobieństwem". (3.5.1870).
Wilga, 10.7.
Deszcz, rano jazda do Garwolina, potem sen, teraz ospałość. Czytanie
Pobóg-Malinowskiego. Bardzo to dobrze napisana, chociaż chaotyczna i
nadmiernie rozepchana książka.
Napisać historię społeczeństwa. Historię ludzi zwykłych, dla których
powódź, czy zaraza jest zdarzeniem znacznie donioślejszym niż wojna, czy
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rewolucja. Byłaby to kombinacja socjologii (czy istnieje socjologia
historyczna?), historii gospodarczej, historii wychowania, historii ruchów
umysłowych, historii mitów.
Źródła: istniejące opracowania z powyższych dziedzin oraz: prasa,
pamiętniki, listy, literatura piękna (także jako krzywe zwierciadło, a więc
należy uchwycić zasadę skrzywienia), archiwa sądowe i miejskie.
Czyż nie tak postępowali kronikarze?
Na początek: opracować szkic takiej historii powojennej, czy PRL - a
więc zacząć od rzeczy najistotniejszej: od migracji i ich skutków.
Migracja lat 1939 - 1940 ucieczka wrześniowa i powroty.
Wysiedlenia z poznańskiego i ponowna "Repatriacja" - czyli
wysiedlenia ze wschodu i wędrówka na zachód połączona z wysiedleniem
Niemców.
Migracje ludności wiejskiej do miast.
11.7.
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Śreniowska mówi, że były dwa wizerunki, dwa mity Kościuszki pański i gminny. W rzeczywistości był to mit jeden - puławski, "podany" w
dwóch stylach charakterystycznych dla tego środowiska: w stylu
heroicznym i w stylu sielankowym.
W istocie te dwa style składają się na sentymentalizm.
Styl heroiczny - historyzm.
Styl sielankowy - demokratyzm, wzgl. populizm.
Cała historia sentymentalizmu jest mieszaniną fascynacji historią, a w
szczególności jej dekoracyjną stroną, oraz fascynacji ludem.
Podobny wystrój rewolucji francuskiej i amerykańskiej? Sprawdzić u
Micheleta i in. ...
Na czym to polegało?
Faktem jest chyba, że był to najbardziej załgany styl, jaki kiedykolwiek
powstał w kulturze. Dziedziczył retorykę po baroku, hierarchię wartości
miał klasyczną, a już umizgał się do warstw ludowych; poniechanie
klasycznej i barokowej retoryki z ludowością - oto mieszanka na mdłości.
Zresztą inne trudności: żadna to sztuka wykreować na bohaterze ks.
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Kondeusza albo - nawet ks. Józefa; ale Kościuszkę?
Wobec tego uruchomiono całą gamę środków: wieńczono liśćmi z dębu
Sobieskiego, malowano w zbroi, a zarazem przedstawiano jako ogrodnika,
"Cywymosta"; a na dodatek czarownika amerykańskiego.
Warszawa, 12/13.7.
Nic nigdy nie zrobię, jeżeli nadal będę tak jak dotychczas dzielił
zainteresowania i wysiłki.
Na coś trzeba się zdecydować.
Jedyna sensowna zasada: wydać wszystko, co nadaje się do wydania, i
dokończyć wszystkiego, com kiedykolwiek zaczął, a także przepisać i
uporządkować, a także rozwinąć "notesy".
Oczywiście, nie daje mi spokoju myśl, aby te wszystkie moje
rozstrzelone zamiary złączyć w jedno dzieło, i nie przestaję szukać dla
niego klucza.
Po raz setny powracam do wzoru "Prób" Montaigne'a; niech by to była
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księga będąca pamiętnikiem, kroniką, zbiorem refleksji, pomysłów,
sylwetek, pamfletów, wybuchów etc. - ale uporządkowana wedle zasady
bądź to chronologicznej, bądź problemowej, np.:
o historii - apokryfy, studia, szkice;
o sztuce pisarskiej;
o duszy;
o Bogu;
o społeczeństwie;
o Polsce etc.
Podzielić wszystko com napisał (poza nowelami) na: księgi:, uzupełnić,
rozwinąć, wypełnić lekturami, poukładać w rozdziały ....
Dać temu tytuł ogólny:
Pamiętniki; Wariacje; Kroniki; Tematy; Mieszaniny; Zamiary;
Pomysły; Wątpliwości.
Muszę przerzucać się z tematu na temat, i z formy na formę. Muszę być
zmienny, nieuchwytny, nieobliczalny. Nie wolno mi zastygnąć w żadną
postać - muszę pozostać sobą, tj.:
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13.VII.
Znalazłem klucz. Zawarty jest w jednym znaku, w jednej literze, w
jednym przecinku: "o". Będę pisał eseje, notatki, opowiadania, opowieści,
przypowieści, alegorie bajki, z których każda będzie miała tytuł opisany,
zapowiadający wyraźnie o czym mowa: o tym, o tamtym, o owym, o
niczym, o sobie, o dawnych kolegach, o nowych kolegach, o książce, o
obrazie, o zdarzeniu, o kraju, o tej lub innej cnocie, o tej lub innej sprawie
szczegółowej, czy ogólnej, i znowu będę za punkt wyjścia przyjmował ów
temat, którego rozwiązanie będzie dla czytelnika niespodzianką myślową,
lub formalną. Złożę z tego serię książek, które połączę wspólnym tytułem.
Jakim? Tego jeszcze nie wiem. Może "Inwentarz żywy i martwy".
Albo tylko: "Inwentarz".
Albo: "Remanent".
Albo: "Plan".
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*
Metoda: założyć tyle teczek, ile tematów i wkładać do nich wszystko,
co się w związku z każdym z nich gromadzi: szkice, notatki, dyspozycje,
inf. bibliograficzne, ew. wycinki. Opracowywać je w miarę zapełniania się
teczek. Na początek uporządkować wedle tej zasady wszystko, co
dotychczas zapisałem. Myślę, że jest tego sporo. Publikować wszędzie
gdzie się da, jako odzielne szkice, ale zawsze pod tytułem "O ... ".
Z niczego, co zacząłem, nie rezygnuję, a o kończeniu tych prac
decydować będę w zależności, czy widzę dla niej miejsce w "Planie".
Wilga, 17.7.
Przez całą niedzielę nic.
Byli Arturowie z Danielą. Dość wesoło. Kali - źle. Pochmurno. Czyt.
"Chroniques italiennes" Stendhala. A może: "Kroniki polskie"?
Kroniki polskie.
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Albo tylko: Kroniki.
Poczytaj prawdziwe stare kroniki - jak oni to robili.
Warszawa, 19.VII.
Prawdziwą powagę osiąga się tylko przez spełnianie obowiązków.
Im zwyczajniejsze obowiązki, tym zwyczajniejsza powaga.
Im cięższe obowiązki, tym głębsza powaga.
Osiąga się ją przez uznanie podstaw na jakich opiera się obowiązek.
Obowiązek jest instytucją, prawem, niewidzialnym ołtarzem Boga. W
obowiązku streszcza się cały tragizm istnienia: bezcelowa praca, wysiłek
nieopłacalny, wszystko bez chwały, spełnienie obowiązku to myśl
nieustanna i modlitwa.
Sztuka: spełnienie obowiązku wobec siebie, tj. wobec uświadomionego
talentu. Obowiązek wypowiedzenia.
Por. Kant "Uzasadnienie metafizyki moralności" i stoicy. Szczególnie
(chyba) Cycero.
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Sim. Weil: Człowiek nie ma praw, tylko obowiązki.
Zanik poczucia obowiązkowości w związku z odmianą w pojmowaniu
duszy: dusza jako cel sam w sobie, a nie jako instrument woli i
świadomości wyższej.
Wszystkie drogi prowadzą do moralnej krytyki psychoanalizy.
*
Rozwiązanie opowiadania o księdzu: przymuszony przez terrorystę do
udawania, że niesie N.S., rzeczywiście bierze N.S. Bandycie to zupełnie
obojętne. Kościelny przyjmuje to z oburzeniem, ale ksiądz ma poczucie
zwycięstwa. Wraca sobie potem ciemną ulicą sam z Chrystusem i jest
szczęśliwy: wyszedł z nim na ulicę! Idzie z nim przez świat! Co prawda,
zupełnie inaczej, niż to sobie wyśnił w swoich teokratycznych, totalnych
marzeniach. Zamiast Chrystusa-Króla, Chrystus-partyzant, konspirator ....
*
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Tekst o Czechach.
Wierzyć się nie chce: to już trwa 10 lat! Od 10 lat w Czechach nie ma
literatury, filmu prasy, życia umysłowego.
Reżim czechosłowacki nie różni się wiele od pozostałych poza tym, że
nie ma tam całej tej dekoracji artystycznej i umysłowej, z którą powstała
[...] .
Eksperyment się udał: pozostaje żywą, realną groźbą dla pozostałych
demo-ludów, w szczególności dla PRL i Węgier, gdzie - pomimo
wszystko, coś jeszcze istnieje. Od 10 lat Czesi wstydzą się za swój kraj i
niszczeją duchowo w atmosferze egoizmu, szyderstwa i apatii. Jest to
prawdopodobnie cena, którą cały kraj płaci za to, że w 1968 roku ani nie
później, nie poleciały głowy". Cena łagodnego wariantu. Ryzyko:
kulturalna propozycja i duchowa degradacja na długie, długie lata.
Odbudowa zniszczonej tkanki będzie bardzo trudna. Już 10 roczników bez
uniwersytetów, bez pism i książek. To bardzo dużo.
Eksperyment socjalizmu z ludzką twarzą nie udał się, bo się udać nie
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mógł. Czesi zagrozili całemu imperium i równowadze światowej. Okazało
się wtedy na jakich postawach spoczywa to imperium, ta równowaga i ten
pokój. Trwałymi podstawami imperium są obecność armii radzieckiej lub
inne, odpowiednio silne gwarancje, rubel i cenzura. Trwałymi podstawami
równowagi i pokoju w jego obecnej edycji jest podział Europy na bloki i
nieingerencja.
Zachód pogodził się z inwazją Czechosłowacji; system, który okazał
się zawodny w 1938, zdał egzamin w 1968 i zdaje go do dziś. Aby
Portugalia mogła mieć demokrację, Czechosłowacja, Polska, Węgry etc.
muszą mieć to co mają. Jałta okazała się trwalsza nie tylko od Monachium,
ale i od Wiednia. Nic się pod tym względem nie zmieniło i nie zmienia:
retoryka Cartera brzmi na krótkich falach. Trudno ruszać na wojnę w
obronie Czechosłowacji, gdy się zezwoliło przedtem ma Polskę, na NRD,
na Węgry etc. Trudno wybronić Szczarańskiego, gdy się nie wybroniło ani
szesnastu skazanych Polaków, ani Benesza. Los Czechosłowacji nie jest
inny od losów Gruzji, Ukrainy, Litwy i samej Rosji. Zadziwia bardziej o
tyle, o ile Praga, Brno i Pilzno są bliżej Wiednia, Monachium, Rzymu i
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Paryża niż Tyflis czy Kowno.
Oprócz układu światowego są jeszcze mikroklimaty. Wszystko
wskazuje na to, że wkroczenie armii radzieckiej stworzyło koniunkturę dla
najgorszych elementów, które dokonały i dokonują nadal samosądu w
granicach zakreślonych przez prawa wielkiej, czytaj radzieckiej polityki. W
intencji ZSRR było tylko przywrócenie w CSR "porządku" oraz to, aby nie
odbyła się tam krwawa masakra. W tym celu wkroczyli i w tym celu
posadzili na krześle umiarkowane kierownictwo. Reszta jest dziełem
miejscowej kołtunerii partyjnej. W Czechosłowacji okazało się, co ten
system produkuje. Jakie nienawiści, jaki cynizm, jaką nikczemność. Nie
[...] na opinię światową! Nie ma takiej. Ten system łagodzą tylko ludzie
dobrej woli. Ich eliminacja wywołuje efekt podobny do zaniku białych ciał
w organizmie. Wszystkie infekcje szaleją.
W Czechosłowacji tli się życie. Dochodzą głosy Vaculika i innych.
Opowiadają o prześladowaniach, o szykanach etc. Świat słucha ich ze
wzrastającym zniecierpliwieniem, tak samo jak słuchał skarg polskich
emigrantów po roku 1863. Wreszcie słuchać przestał. Uratowała nas praca
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od podstaw. Uratowała nas literatura, "mała" publicystyka, akcje
oświatowe, walka o prawa etc. Uratował nas dom. Uratowali nas Apuchtin
i Bismarck, wskazali nam linię obrony. Najtrudniej walczyć z upadkiem od
środka. Z tymi śmiertelnymi wrogami mają dziś do czynienia Czesi i
Słowacy w stopniu jeszcze dla nas niewyobrażalnym, choć nie tak
nierealnym. Czesi dopuścili do zepchnięcia w podziemie duszy swego
narodu. Do tego dopuścić nie wolno. Pozwolili zamknąć się w centrum
Europy. Widziałem jak się to stało. Był któryś dzień sierpnia 1968 ...
Płynąłem tratwą ... Przede mną inne tratwy ... Czesi na brzegu. Wszystkie
głowy z tamtego brzegu zwrócone ku nam, wszystkie głowy z tratw
zwrócone ku tamtemu brzegowi. Naraz ktoś na tamtym brzegu podniósł
rękę. Las rąk podniósł się na tratwie, jednej, drugiej ... Za chwilę [...] stali
na brzegu ...
Noc - ryk samolotów.
W 1968 zamordowano nie tylko czeską demokrację, ale także szansę
przesunięcia Europy ojczyzn na wschód. Francja, Szwecja, oni nadal
wędrują sobie turystycznymi i handlowymi szlakami w tę i w tamtą stronę
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... Nigdy Czesi, Polacy, Węgrzy i NRD, między [...] a Rosją etc. [...] etc.
Od Łaby do Pcyfiku rozciąga się stare żandarmerskie imperium, które nie
drgnie przez wieki, z którego przez wieki dochodzić będą tylko
zrozpaczone głosy.
Tutaj trwa XIX wiek. Miliony zniewolonych w najdoskonalszym
systemie, jaki dotąd stworzono, reakcje na błąd w systemie rządzenia.
Wydawało się, że takim błędem jest właśnie Czechosłowacja. Ale nie była?
Wydawało się, że "nie pozwolą" na to partie zachodnie, ale "pozwoliły", że
nie pozwolą na to rządy, ale pozwoliły, że nie wytrzymają tego Czesi, ale
wytrzymali. A to jest najbardziej przerażające: stopni degradacji jest
jeszcze dużo. I to jest najbardziej przerażające.
*
Już dawno zamyślam napisać opowieść o moich szkołach. Myślę, że
jest o czym. Wystarczy opowiedzieć wszystko po kolei i po prostu, aby
okazało się coś bardzo ważnego ... Co?
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Właśnie, to się zobaczy, ale czuję to mocno. Najważniejsze są postacie
- i może nie tyle o tych szkołach powinienem opowiadać, ile o
nauczycielach, jakich miałem.
Szkół miałem dziesięć.
Tytuł: Dziesięć szkół.
Szkolne wspomnienia, hm, zamiar banalny, ale, ostatecznie, wszystkie
zamiary (pomysły) są banalne.
Wilga, 23/7.
Coś niedobrego z moim myśleniem: myślę tylko w związkach
retorycznych i obrazowych, czyli tylko przy pisaniu i dla pisania; myślę
więc coraz bardziej profesjonalnie i stereotypowo. Moje życie umysłowe
poza pisaniem staje się niepokojąco prymitywne: ogranicza się do
powierzchownych spostrzeżeń oraz wspomnień i reminiscencji. Zaczynam
cierpieć na nadmiar wspomnień i reminicsencji. Do tego dochodzą gniewy,
uprzedzenia i podejrzenia. Najlepiej się bawię wymyślając innym ich
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podłości.
Może właśnie z takich elementów składa się życie duchowe rasowego
powieściopisarza? Jeśli zidiocenie jest częścią talentu, mam ją w kieszeni.
Gdybym jeszcze miał tę drugą ....
*
Przemożna, nie odstępująca ani na chwilę dobra wola w kierunku
uporządkowania myśli, stworzenia c z e g o ś trwałego oraz dobrego
oddziaływania. I wszystko to rozpłaszcza się wciąż, ginie.
Siedzę teraz na górce, patrząc na Kalego, który chodzi po lesie, chodzi,
przebiera łapkami, jak nakręcona zabawka, zgarbiony, ze zwieszonym
łebkiem, i, jak się zdaje, próbuje się załatwić - a nie może już - zbliża się
koniec.
Dobra wola uporządkowania myśli może zmienić się w grafomanię; z
takiej dobrej woli powstają traktaty o wszystkim, albo "memoriały", czy
"oświadczenia".
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27.VII.
W koncercie ludzkości nam przypadło w udziale grać na instrumencie
historii wątek tragikomiczny. Wykonajmy dobrze naszą partię.
*
I nie próbujmy innej. Słowacki poddał ton.
*
28.VII.
Wciąż to samo. Kręcę się w kółko. Upał. Z Kalim źle. Sam jestem.
Pusty jestem. Uczucia są funkcją woli. W bezczynności, w bezradności
uczuć nie ma żadnych. Kochasz tylko tych, dla których możesz coś
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dobrego zrobić, i gdy podejmiesz wysiłek w kierunku ich dobra. Kochasz
tych, którzy ci dają okazję do spełnienia dobra.
*
Powinienem co dnia znaleźć bodaj jedną myśl, bodaj jedno zdanie do
zapisania, a ten, który zakończy się bez myśli, swojej, czy cudzej, uznać za
stracony, niebyły.Taki był pewien sens obowiązkowych rozmyślań w
klasztorach.
Wiem już co mam pisać; wiem także jak traktować prozę fabularną zarobkowo. Tylko zarobkowo!
Wszystkie "wielkie ambicje", jakie się z pisaniem prozy łączą, zabijają
i prozę, i myślenie.
*
Poczytaj pisma i książki i popróbuj recenzji, polemik ... Dla higieny
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umysłowej ...
Odezwij się z głupia frant, poślij artykuł do Polityki, Tygodnika, czy
gdziekolwiek. Ale napisz coś! Bądź obecny, Zgłoś się. Pożera cię nie tylko
cenzura i nienawiść do reżimu, ale także wygórowane ambicje. Wydaje ci
się, że możesz płodzić tylko rzadkie arcydzieła. Ryzykujesz sporo staniesz się kimś w rodzaju Mariana Ruth-Buczkowskiego: zapoznanym
geniuszem.
*
"Dyrygenta" zatwierdzono do realizacji. Dostałem pieniądze. Razem na
tym gównie zarobiłem już ok. 80 tys. złotych.
*
A gdyby mojego K. i P. (Kryptę św. Leonarda) przepisać w moim
stylu, tzn. w stylu ironicznym, głupkowatym, gdyby porzucić ten ton
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uczony, w który ilekroć wpadam, naśladuję, "meandry" i fontiflurki Kazia
Wyki? ...
Zacząć odrazu od pytania:
"Skąd się tam wzięli ci dwaj generałowie? "
Car najpierw odmówił. (Tu treść jego odpowiedzi).
Rzeczywiście: co takiego zrobił J.P. ...?
A potem: nagła zmiana, opis pogrzebu i ... początek nowej kariery.
Zwłoki uświęcone miejscem, kult pogrzebowy.
Inna historia z T.K. On już za życia był czczony. Co o nim
opowiadano: ....
*
Odpowiedzieć na artykuł Jana Szczepańskiego:
1. Wiele było narodów, które odzyskiwały niepodległość - Polska nie była
wyjątkiem. Podać przykład Czechów i Węgrów. Następnie powołać się na
przykłady afrykańskie - jest to proces jednorodny, ciągły.
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Przykład Izraela zupełnie specyficzny: nowe państwo z ludności
napływowej. "Narody romantyczne" - kto to napisał?
2. Czy szlachta "zgłosiła, jak gdyby nigdy nic swoje pretensje ...? Chyba
nie. Czy można o niej powiedzieć, "że antyszambrowała w państwach
europejskich na statusie żebraków politycznych? "
Czy Adam Czartoryski, albo Agenor Gołuchowski, byli "żebrakami
politycznymi"?
Pozatem nie można tej szlachty tak traktować, jak gdyby jej istnienie
było skandalem politycznym. Skandalem politycznym jest szlachecki
snobizm i szlacheckie maniery komunisty ... Pozatem, co do
odpowiedzialności: ok. 1880 w samym tylko Królestwie ponad 60%
majątków. Ziemskość była w rękach Niemców, Żydów i urzędników
rosyjskich. Kto był więc naprawdę odpowiedzialny za stan rzeczy na wsi.
3. Wyobrażenia kształtowane będą przez [...] z 1772 - nonsens. Te
wyobrażenia były kształtowane przede wszystkim przez wybuch i przebieg
rewolucji w Rosji. Prawica pragnęła odgrodzić się od Rosji granicą
możliwie krótką, lewica wystąpiła z projektem konkurowania z ZSRR.
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4. Jak na wyobrażenia o demokracji działały wzory "złotej wolności" ...?
Nijak. Państwo miało do czynienia z konspiracją, która stanowiła
prawdziwą obsesję ówczesnych polityków. I trudno im się dziwić.
5. Szlacheckie wyobrażenia o polityce narodowościowej. Nonsens:
wyobrażenia te kotłowała partia n.d., która miała jedyna program
"nowoczesnego nacjonalizmu" - państwa homogenicznego. Co w tym
szlacheckiego. Ideologia nacjonalistyczna jest drobnomieszczańska.
6. Państwo rewindykacji: por. Węgry - np. politykę Beli Kulina.
7. Rola intelektualistów. Tak, ale nie pisarzy. Byli to inżynierowie, lekarze
etc. Rola ideologii mniejsza niż się wydaje. Przem. J. Bobrzyńskiego.
8. Stan narodu w przede dniu I wojny i w r. 1918. Wyobrażam sobie to
jako sytuację lękową. Czego boi się zwyczajny człowiek? Lęk przed
rewolucją. Lęk przed spiskiem sił zewnętrznych (rozbiory), wewnętrznych
(rewolucja). Lęk wywołuje zespół reakcji prawicowych: solidarność
narodowa, autorytet religii i wodzów.
9. Sprawa "niepraktyczności" inteligencji i "szoku" chyba przesadzono.
Mechanizm gospodarczy doznał zakłóceń na skutek odcięcia Polski od
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dawnych źródeł kredytu, surowców oraz rynków zbytu, ale funkcjonował.
To nie był socjalizm. A dawny konspirator i bojowiec nie musiał zajmować
się ściekami przemysłowymi.
*
Kali zbliża się krok po kroku do śmierci, którą w końcu sam będę
musiał mu zadać. Leży na brzuchu, rzężąc cicho, od czasu do czasu
dokonuje rozpaczliwych wysiłków, aby wstać - trzeba mu w tym pomóc,
bo kończy się to na przebieraniu łapkami i zadyszce. Wyprowadzony na
pole, krąży w kółko, zawsze w prawo, jak zepsuta zabawka, przewracając
się raz za razem, albo trafi głową w jakąś przeszkodę i stoi, nie wiedząc co
dalej począć. Dużo wody pije, a moczu oddaje coraz mniej, i robi to
przykucając jak suczka. Dostał wczoraj i przedwczoraj znów zastrzyki z
witamin i glukozy, i to wzmogło nawet jego ruchliwość, ale sprawności mu
nie przywróciło, ani sił. Tego mu już nikt nie wróci, i jeżeli dziś, lub jutro
sam nie zaśnie na zawsze, będę musiał poprosić lekarzy, żeby mu w tym
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pomogli. Na tyle mogę mu się jeszcze przydać.
Warszawa, 3.VIII.
Sam.
Wilga, 8.VIII.
Przedwczoraj umarł papież Paweł VI.
*
1) Potrzebuję pieniędzy. Napisać coś na sprzedzaż. Opowiadania kościelne,
które sprzedam w Twórczości, i filmie, i z którego - razem z Dyrygentem,
Mgłą i in. - mogę złożyć książkę.
2) J.P. - czytanie.
3) Krypta - wymaga przepisania, uporządkowania i uzupełnienia.
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*
Po kolei: Opowiadania kościelne.
Wiem z czego ma ono być napisane (z mojego zafascynowania
kościołem), ale nie wiem naprawdę o czym. Zdarzenia centralne: dotąd
miałem 2 wersje: jedna z cyrkiem, druga z "terrorystą" - poczem obie
zmieszałem. "Terrorysta" jest naciągany. Cyrk też naciągany.
Wilga, 11/VIII.
Podstawowa rzecz w polityce, a także w pisaniu historii: pamiętać, że
celem akcji politycznej nie jest pokonanie przeciwnika, lecz dobro kraju.
Konflikty są jakby naddatkiem, jakby ruchem towarzyszącym. Jak te
drobne falki, które rozbijają się nieustannie o brzeg, kłębią się w
zatoczkach wirując, przez co nie ulega zakłóceniu rytm morza główny,
jednolity, nieprzerwany.
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*
Przyjemność pisania? Nie zaznałem. Przeczuwałem ją często,
przeczuwam nadal, byłem jej bardzo blisko, ale jej nie zaznałem. Jaka ona
jest? Fizyczna, psychiczna, umysłowa? Samo wodzenie piórem po papierze
i stawianie na nim ładnych (?) znaków, czy "wypisywanie się ", czy
"kombinowanie"? Zdaje mi się, że dotychczas odczuwana przeze mnie
przyjemność pisania polegała wyłącznie na antycypowaniu czekającej mnie
sławy i niemal w szyku zdań słyszałem już pochwalne wrzaski różnych
osób, dla których pisałem. Pisałem tak, jak bym oceniał sam siebie.
Stąd brak przyjemności przy czytaniu. Jakże miałem z czytania mieć
jakąś przyjemność, skoro te zdania, te metafory, te puenty, te historie
wymyślił kto inny i kto inny zebrał za nie pochwały?
Odnaleźć przyjemność pisania, to znaczy zarazem odnaleźć, pojąć,
docenić przyjemność bezinteresownego czytania. Polubić lektury, to
znaczy w nowy sposób, polubić własne pisanie, albo też zrozumieć
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nareszcie, że nie polubię go nigdy tak, jak polubić potrafię Flauberta,
Conrada, Prousta (Tak! Wczoraj po raz pierwszy zaznałem przyjemności
czytania Prousta!). Napisać coś, co przeczytałbym z równą przyjemnością.
Mój Boże.
*
Wilga, 13/VIII.
Śnił mi się Kali. Prowadziłem go przez miasto - jak gdyby przez
Kraków. I naraz, w jakimś bardzo ruchliwym miejscu, jakgdyby u zbiegu
Długiej i alei Słowackiego - w miejscu, którego nie lubiłem - wyrwał mi
się i wybiegł na jezdnię. Wołałem do utraty tchu: Kali, Kaluniu - a on,
straciwszy zupełnie orientację, jak mi się to zdawało pod koniec życia, i nie
słysząc mojego wołania, szukał mnie i szczekając, uciekał ode mnie. Ja zaś
wołałem i biegłem co sił czując, że tracę siły. On wbiegał raz po raz na
jezdnię, samochody nadjeżdżały, zatrzymywały się tuż przed nim, a mnie
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serce zamierało z przerażenia.
Mogiłka jego pod trzema sosnami powoli zarasta trawą, traci kształt,
roztapia się w leśnym otoczeniu.
Wilga, 14.8.
Dzisiaj 25 rocznica ślubu. Spokój.
I niepokój jednocześnie: nie zrealizowałem mojego planu, nie
wypełniłem mojego obowiązku. Opowiadanie o księdzu idzie źle, nudno,
piszę je bez przekonania i bez radości. Wszystko tak pisałem, ale też
dlatego nie napisałem jeszcze nic ważnego.
Czy mam w ogóle coś ważnego do opowiedzenia? Przeżyłem już
prawie 50 lat i co z tego wszystkiego zrozumiałem? Przeżyłem moje życie
z przeświadczeniem, że wszystko co robię niecałkiem jest i niezupełnie
ważne; żyłem i żyję w przeświadczeniu, że odkładam na później to co
najważniejsze, że żyję niejako z odsetek, starając się nie naruszać kapitału.
Co jest tym kapitałem? W jakiej walucie został złożony? Ile wynosi?
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Na co zamierzam go zużyć?
Zdawało mi się kiedyś, że jestem mądry. Źródła tej mojej mądrości
upatrywałem w doświadczeniu, że nie jestem jak inni; znaczyło to - z
praktyki moralnej - że nie będę dążył do wypełnienia cudzych,
powszechnie obowiązujących wzorów szczęścia. Na to moje
przeświadczenie wpłynęła moja szczególna sytuacja domowa - tajemnica
rodzinna, do której ukrywania czułem więc zobowiązany i z tego
czerpałem poczucie zarówno krzywdy, jak przewagi - z poczucia krzywdy
zrobiłem sobie poczucie przewagi. Potem do tej mojej tajemnicy rodzinnej
dodałem moją własną: zdawało mi się, że fizycznie i psychicznie nie
nadaję się do miłości. Oba te moje tematy tajemnicze skończyły się,
wyczerpały i nie pozostało zarazem nic z ich interpretacji religijnoegzystencjalnej, jaką stworzyłem. Życie moje stało się nadzwyczaj
normalne.
Był jeszcze jeden temat: utajonej nienawiści do reżimu. Ten temat też
stał się powszechny. Moje tematy dawne: i rodzinny (obłęd) i osobisty
("impotencja"), i społeczny (nienawiść) upowszechniły się. Zdaje mi się, że
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wszyscy mówią moim językiem sprzed lat. Nie mam nic więcej do
powiedzenia.
Proust mówi, że artyści znają sytuacje i przedmioty, którym
zawdzięczają swoje natchnienia. Ja tę wiedzę przenosiłem, zestarzała się
we mnie - niezużyta - i teraz jestem pusty, bezradny, bezczynny. Trudno mi
ją nawet zrekonstruować. Już nie pamiętam wszystkich jej składników,
motywów - jeszcze tylko pewne nastroje tłuką się we mnie, jak strzępy
zapomnianych melodii. Teraz, od kilku, albo od nawet kilkunastu lat, żyję
w lęku, że wszystko co miałem, odchodzi bezpowrotnie; lecz ten lęk jest
całym moim wewnętrznym życiem.
Cierpiałem zawsze na brak pomysłów, na brak tematów do
opowiadania. Teraz odczuwam wręcz brak swady, lekkości, łatwości
pisania. Sprawia mi trud, który temu zajęciu odbiera w ogóle charakter
sztuki. Coś co powstaje z przymusu, z nudy nie może być sztuką. Nie czuję
w tym talentu, tzn. tej iskry, tego porywu ...
Nuda, tak, poczułem nudę; poczułem ją tak, jak ją odczuwałem w
dzieciństwie: jako nadmiar możliwości zabawy, jako nadmiar możliwości
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w użyciu czasu. Tylko obowiązki ratowały mnie przed nudą. I ratują mnie
nadal. Mam teraz za mało obowiązków lub te, które mam, traktuję zbyt
lekko. I z reguły od obowiązkowych zajęć uciekam do nieobowiązkowych.
Jest to zapewne rekompensata, jakiej sobie udzielam za to, że w moim
przekonaniu - nadmiar obowiązków w przeszłości (redakcyjne,
recenzenckie, felietonowe, publicystyczne) nie pozwoliło zrealizować
mojego rzeczywistego powołania literackiego, którym było - wedle mego
przekonania - pisanie powieści.
Prawdopodobnie wszystko to jest znacznie prostsze, niż mi się wydaje.
Pisarze "dawni", zasiadali do pracy literackiej, jak do urzędniczej:
wyznaczali sobie dzienne "pensum" - tyle i tyle stron rękopisu - obojętne,
czy był to tekst nowy, czy kopia dawniejszego. Umawiali się z wydawcami
i redakcjami na dostarczanie powieści "współczesnej", lub "historycznej"
takiej to a takiej objętości, i wykonywali to albo rzemieślniczo, byle jak,
albo z talentem, albo genialnie, albo na użytek p[ubliczności, ku jej
zabawie, albo musieli z tej swojej orki zrobić coś więcej. Podobne
kontrakty zawierają wydawcy i dziś, z tym wszakże, iż publiczność w tym
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nie odgrywa żadnej roli, a pisarz powinien przede wszystkim udowodnić,
że się czymś różni od innych. Istotnie pisanie polega dziś na spełnianiu
aktu twórczego, czym zapełni stronice, to przede wszystkim jego sprawa.
Obowiązki pisarskie realizują się dziś w owych aktach, w "czymś", w
jakimś pisaniu, a nie w treściach - rozrywkowych, wychowawczych, czy
kształcących. Trzeba odbudować w sobie poczucie pisarskiego obowiązku
wobec czytelników i spełniać tę rolę, do której pisarz jest powołany: ma
bawić, ma kierować sumieniami, ma uczyć. Trzeba skończyć ze złym
naciskiem, estetyzmu, jaki rzucił na nas modernizm i jego bękarty i
awangardowe szkoły. Żyjemy wciąż pod tym urokiem - Jarosław, Jerzy,
Gombrowicz - nasi święci, nasze mimowolne wzory pisarskie - są jego
nosicielami. Trzeba powrócić do dawnej prostoty pisarskiej, do dawnej
rzetelności w wypełnianiu tych prostych pisarskich, ludzkich obowiązków zabawy, kształcenia i ulepszania ludzi. Zurick zum Prus, Orzeszkowa i
Żeromski. Zurick zum Conrad, Dostojewski i Flaubert. Zwłaszcza ten
ostatni, który jeszcze swoje powołanie artysty złączył z aspiracją badacza.
Uzbroić powieść w kategorie współczesnej socjologii i psychologii.
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Wilga, 16.VIII.
No, wykonałem kolejne samobójstwo: wyrzuciłem wszystkie bruliony,
prospekty, plany, pyszne przebłyski geniuszu, które od blisko trzech lat
magazynowałem w czerwonej teczce z napisem [...] .
Zaczynamy od początku.
*
* Wybuchnęła słowem. Rozszlochała się. Zalała się łzami.
Był to płacz uroczysty, jak cytat z dawnej literatury. *
*
Wilga, 17.8.
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Po pogrzebie moich rękopisów: zagrzebałem je w dole, przysypałem
gliną i igliwiem, jak Kalego, i udeptałem.
Co dalej?
Nic, to samo.
*
Czytanie Prousta. Ta naiwność. Wszystko warte opisania.
Ornamentyka: Puvis (?) de Chevahnes.
Proust = Montaigne + Saint Simon.
Traktat o duszy plus plotka o społeczeństwie. Nie ma to nic wspólnego
z klasyczną powieścią, która powstała z przygód młodego arrywisty.
Powieść mieszczańska: opis podbojów społeczeństwa.
"Topos" (?) podboju - rzecz do rozwinięcia.
Podbój ew. wtajemniczenie.
Powieść eksploratorska (czy "konkwistadorska") i powieść
"inicjacyjna".
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Przyjąć inny punkt widzenia: jestem już w środku, jestem już
rozjuszony, teraz pragnę zdać sprawozdanie: jak taką powieść nazwać?
Analityczna.
Kto kiedy napisał powieść analityczną? Proust - w pewnym sensie.
Orwell - tyle, że jest to analiza świata fikcyjnego.
Sołżenicyn?
*
Podstawowa sprawa: pisać o tym, co dziś dla mnie najważniejsze.
Opisać system zniewolenia. Ten system wielowarstwowy,
wielopiętrowy.
Ale jak ten system opisać? Bezpośrednio? W kategoriach politycznych
i socjologicznych? Wdać się w traktat. Znaleźć dla niego ekwiwalent? To
już było robione (Orwell, Kafka).
Znaleźć moment historyczny, w którym system się ujawniał? Np.
marzec 1968, albo któryś inny kryzys?
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Ryzyko "prze-interpretowania".
Opowiedzieć wszystko od początku? Ba!
*
Inaczej: mówić o sobie, o duszy, o Bogu, o historii, na tle systemu - z
systemem jako szczególną atmosferą.
Notesy. Wyjść od notesów - przepisywać notesy - gdzieś tam jest
ukryty klucz.
18.8.
Mój nowy problem: identyfikacja. Nowa identyfikacja, albowiem
utraciłem moją dawną identyczność określoną przez środowisko rodzinne.
Kim jestem w nowym środowisku społecznym?
Mój stosunek do kraju, do tradycji, do reżimu, do tradycji religijnej, do
własnej duszy w świetle całego kryzysu, jaki ta tradycja przechodzi i jaki
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przechodzę ja sam u progu starości, w procesie przygotowawczym do
śmierci.
*
Moja wada - a zarazem klucz do mojego dramatu: nadmierna skłonność
wyrażająca się zmiennością gustów i przekonań, "wyrozumiałością" dla
cudzych racji; ta wyrozumiałość wiedzie mnie nawet do oportunizmu, czy
lojalizmu, czy wręcz lizusowstwa. Za wszelką cenę chcę dowieźć, żem jest
przede wszystkim - "inteligentny". Dowód inteligencji widzę m.in. w braku
uporu.
Cecha Polska?
*
Niezdecydowanie co do priorytetów. Wszystko naraz. Co jest naprawdę
ważne. Poczucie ważności zachwiane przez zanik obowiązkowości..
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Mgliste ambicje, niejasne zamiary.
Obsesja zniewolenia zewnętrznego, który prowadzi do anarchii
wewnętrznej: mam do niej prawo.
*
X. który to pisze: kim był. Powinno to pozostać niejasne.
Powinien mówić o tym niejasno i z niechęcią: "Szczególny rodzaj
mojej postawy" ... "specyficzny charakter mojego prestiżu społecznego"
itp.
Wilga, 19.VIII.
Urok Prousta jest pozytywny: jest to wielka pochwała epoki, Francji,
cywilizaji, rodziny, środowiska.
My natomiast żyjemy negacją, złością, wstrętem. Mamy chorobę
materialnych oraz duchowych ruin i pustkowi.
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To opowiedzieć.
Czy jest jakieś środowisko?
Podobnie Stendhal patrzył na Francję jeszcze współczesną. Ale to
bardzo dalekie podobieństwo.
Warszawa, 22.VIII.
Nic.
"Numer niepodległościowy": bardzo niedobry.
Warszawa, 24.8.1978.
Jutro konklawe. Kto będzie papieżem? Benelli - konserwatywny,
chłodny, nadzorca Pawła VI? Czy dobrotliwy, ale głupawy Pignedoli?
Myślę, że będzie to papież tradycjonalista, który z konieczności
doprowadzi do końca niektóre reformy. Tradycjonalista będzie mógł
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zezwolić na udzielanie kobietom niższych święceń i sprawy małżeństw
księży np. pozostawić do uznania narodowym konferencjom biskupów.
I dopiero wtedy dojdzie do schizmy i tradycjonalistyczny,
centralistyczny, łaciński "eurokatolicyzm" jest to mit!.
*
25.8.
Rzeczywistość:
ja;
środowisko (miasto);
rodzina;
szkoła;
atmosfera kulturalna (wartości, mity, ...);
rzeczywistość styczna;
rzeczywistość wiary (wiara w mity)
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mit - wiara zbiorowa;
wiara - przekonanie osobiste, jednostkowe;
rzeczywistość historyczna;
rzeczywistość polityczna.
Inaczej mówiąc, zmierzasz do ujęcia całej rzeczywistości, w jej
wielości; w jej jedyności; jej wielość: ze względu na jej komponenty (mity,
środowisko, historia etc.), jej jedność - ze względu na punkt widzenia
osobisty, jednostkowy.
*
Chiałbym napisać to, co chciałbym przeczytać.
Chcę czytać tylko to, co mi porządkuje świat, co mi świat wyjaśnia, a
nade wszystko co mnie przekona, że warto w nim aktywnie żyć; chcę
czytać tylko to, co mnie utwierdzi w przekonaniu, że - pomimo wszystko jestem wolny, że - pomimo wszystko - ja sam jestem twórcą mojego
istnienia.
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Właściwie, mógłbym tą moją księgę zacząć od autorytatywnego
stwierdzenia.
Jestem wolny.
11. Byłem zawsze wolny.
będę zawsze wolny.
Nune et semper, et in saecula seculorum.
Pozory, przyznaję, przemawiają przeciw temu przekonaniu i wszystko
wskazywało na to, żem żył w więzieniu, w systemach zniewolenia:
miasto - więzienie;
rodzina - więzienie;
więzienny reżim obyczajowy i etyczny;
więzienne systemy polityczne (hitlerowski, stalinowski, poststalinowski);
więzienna wyobraźnia (mity narodowe).
Moją wolność realizuję w szukaniu miejsca dla siebie. W szukaniu
właściwej formuły mojego talentu - mojej miłości - mojego
zainteresowania światem.
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*
25.8.
Spr.:
Janek: za 2-3 mies.
zob. co będzie z "leg. op."
jawn. będą musieli skonkretyzować swoje propozycje
nie stwarzać poz. "sabot."
władze będą musiały odstąpić od inercji
poczekać co zrobią
nie wejść w doraźne syt. - niebezpieczn. odczytania intencji
jeżeli po 2-3 mies. hasło to
zawiodło - my możemy wystąpić z naszym.
W sprawie apelu:
sformułować co to jest sowietyzacja w sferze intelektualnej, moralnej,
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psychologicznej, obyczajowej.
Doktryna Breżniewa.
Listopad.
Wilga, 26.VIII.78.
3 dni i 3 miesiące.
Take momentum.
*
Ani Benelli, ani Pignedoli, ani zimny Felici, ani "postępowy" Bagow,
tylko Albino Luciano z Wenecji, duchowny, teolog, który teologię uważa
za supernaukę, który połączył głosy umiarkowanych i konserwatystów, i
przyjął dwa imiona: i Jana, i Pawła, aby nikt nie miał wątpliwości co do
jego intencji, ani co do jego charakteru. Pomysł ten świadczy o braku
intencji i o braku charakteru; na następne 15 lat. Kościół znika ze sceny
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historycznej. Pod nijaką władzą Jana Pawła I, dojrzewać sobie będą
schizmy, herezje, inkwizycje i zwyczajne głupstwa.
Ale może będzie całkiem inaczej. Daj Boże.
Wilga, 27.VIII.
Ecrire senlement eu merge de la lecture.
Nuda: jest to siła tak potężna, że należy ją wykorzystać jako siłę
pociągową. Pisać wtedy, gdy mi się znudzi czytanie, które - z kolei - jest
jedyną bronią przeciw nudzie, jaką jest pisanie.
Pisanie: zawsze było przyjemnością czytających.
To może być piękne: budzić się z myślą czekających mnie książek,
jakie mam przeczytać; natomiast ja dotychczas budziłem się i budzę z
koszmarną myślą o książkach, jakie mam napisać.
*
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Czytam Komarnickiego "the Relicth of the Polish Republic".
Świetna książka.
Czytania (i pisania) historii: dobre jako pretekst do rozważania innych
ludzkich spraw - tych, które historia tak straszliwie zakłamuje: np.
wolność. Historia: opowieść o ludziach, którzy dysponują wolnością
innych ludzi, i o środkach jakie do tego służą.
Bardzo pouczające Pytanie: czy ci "history-makers" są bodaj wolni
bardziej od innych, od tych, których poglądy na śmierć, albo których losy
tak lub inaczej określili?
W jakimś stopniu tak ... ale w jakim? Rzecz do rozważenia. Co
konkretnie wygrał w życiu feld-marszałek w stosunku do faworyty? Albo
dyktator w stosunku do najnędzniejszego ze swych skazańców?
Co? W jakiej, walucie da się ta różnica przeliczyć.
To "coś" jest w istocie tym, na czym nam naprawdę zależy. Ale co to
jest?
*
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Jakie jest uniwersalne znaczenie "kwestii polskiej"?
*
Do artykułu Socjusza (Kultura 4,78):
krytyka myśli opozycyjnej, czy metod opozycji, czy powątpiewanie w
samo istnienie opozycji?
Termin "opozycja": nie tylko "domaganie się zmian w sposobach
rządzenia", ale program alternatywny i gotowość do przejęcia władzy i
odpowiedzialności.
Pytanie generalne do opozycji: czy ktokolwiek czuje się na siłach i chce
przejąć władzę, "w razie czego", i czy do tego dąży? Jeśli nie, to w całej tej
działalnności chodzi o co innego niż opozycję: o "współrządzenie",
"udział" lub bodaj "o uznanie", czy "zauważenie". Jest to wciąż "głos
poddanych", ew. "obywateli", czy - wedle modnego wyrażenia - "głos
milczącej większości", ale nie głos przeciwnej reżimowi, antagonistycznej
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świadomej i aktywnej siły politycznej.
Siła taka może wyjść tylko z łona partii, wojska lub policji politycznej,
ew. takiej lub innej emigracji (w wyjątkowo sprzyjających
okolicznościach). Prędzej Mijal obejmie w Polsce władzę, niż Kuroń (Który gorszy? Obaj gorsi) ...
Niesprawiedliwość systemu:
co rozumiemy przez "system"? Jeżeli tylko sposób zarządzania, selekcji
kadr, informacji społeczeństwa i interpretacji ustawy zasadniczej, to w
istocie, nie da się tu nic zmienić. Jeżeli natomiast przez "system" będziemy
rozumieć przede wszystkim zabezpieczenie radzieckich interesów (w tym
także pewność, że Polska w żaden sposób nie będzie przez żadną trzecią
siłę wykorzystana jako teren "intryg" czy nawet agresji, i że nie będzie
stanowić przeszkody w związkach ZSRR z NRD), to sposobów na to okaże
się wiele: np. finlandyzacja, która w polskiej wersji oznaczałaby
zastąpienie dyktatury PZPR przez koalicję chrześcijańskich demokratów,
agrarystów i (ewentualnie) "zreformowanych" komunistów.
Pytanie: czy nas zadowalałoby takie rozwiązanie? Odpowiedź: NIE!
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Mówiąc więc, że, systemu nie można naprawić, myślimy naprawdę, że go
w tym duchu, w tych okolicznościach, pod tymi warunkami naprawiać nie
chcemy.
*
Doskonała uwaga: "Zmiany w międzynarodowym rozkładzie sił ...
zwielokrotnienie
ośrodków
decyzji
politycznych,
dotyczących,
bezpośrednio jednego kraju, ale mających wpływ na kontynenty ...
"Przykład: Wietnam, Portugalia, Anglia, Somalia ...
Co prawda, są to przykłady gry wielkich mocarstw prowadzonej w
każdym zakątku globu.
Konflikty lokalne, w których nie dochodzi do takiej konfrontacji nie
mają znaczenia i wloką się latami bez żadnych konsekwencji: Irlandia,
Kurdowie, Tyrol.
*
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Podróż Hua-Kuo-Fenga (Rumunia, Jugosławia, Iran) i traktat chińskojapoński skłania ZSRR do złagodzenia polityki w Europie Wschodniej i
zbliżania do Stanów Zjednoczonych. nastąpi to wszędzie po zmianie ekipy
w Moskwie.
Nowa ekipa przyjdzie z hasłem stanowczego rozprawienia się z
Chinami, z wojną prewencyjną włącznie, i zabezpieczenia sobie
europejskich "bytów". Breżniewa oskarżą o niezdecydowanie i brak
konsekwencji - oskarżą go o to, że "nie docenił"chińskiego
niebezpieczeństwa, i próbował z nimi ugody, natomiast przez
"dogmatyczne" stanowisko ideologiczne zepsuł obraz ZSRR w Europie
wschodniej, na zachodzie i wobec partii komunistycznych, i w trzecim
świecie.
Następcami
Breżniewa
będą
"liberalni
nacjonaliści"
"wielkomocarstwowi liberałowie: armia i KGB".
Por. stanowisko armii rosyjskiej w roku 1905 (nie wiem) i w 1916; w
1916 Brusiłow i Gurko domagali się uwolnienia Polski.
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Teraz będzie to samo. Te dywizje z Europy muszą być wycofane i
przesunięte na Daleki Wschód dla wywarcia nacisku na Chiny i Japonię.
*
Kont. Socjusza:
"ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego ... wywołanego przez agresywną
ekspansję Sow., będzie malało natomiast wzrastać będzie
niebezpieczeństwo wojny wywołanej ... przez rosnący anachronizm ZSRR,
przez nieprzystosowanie tego państwa do reszty współczesnego świata, co
może spowodować paniczne odruchy u kier. partyjnego".
Co to znaczy: "dążyć do podnoszenia kosztów utrzymania Polski w
pozycji moskiewskiego satelity"?
Czy to jest Piłsudskiego "licytacja w górę"? Ale ze strony ZSRR nie ma
ofert".
Z niczyjej zresztą. Toteż następne zdanie "skoro interesują się nami oba
supermocarstwa etc." nie całkiem jest prawdziwe. Narazie oba
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supermocarstwa są zgodne co do tego, że trzeba trzymać nas za pysk, nie
tracąc samemu twarzy.
*
S. ma wyraźną obsesję podgryzania koniecznie, chce opozycję
wychować w duchu jedności i zgody.
*
Bismarck: "Lepiej byłoby stworzyć Polskę pomiędzy nami a Rosją, niż
mieć Rosjan w Berlinie ... "
Właśnie.
*
Warszawa, 28.8.
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Wychodziłem z domu przed siódmą rano, wracałem po jedenastej w
nocy, a nawet później; czasem nawet po północy.
Zaczynałem dzień od mszy świętej, kończyłem go nocną włóczęgą po
mieście w towarzystwie. Czy raczej do towarzystwa jednego z Trzech, lub
rzadziej wszystkich Trzech oraz ich panien. Jeżeli nie chciał mnie przy
sobie mieć żaden z Trzech, chodziłem po mieście sam, zachodząc czasem
sam na plac i patrząc z daleka w nasze okna; jeżeli widziałem w nich
światło, zawracałem z powrotem ku miastu, lub wchodziłem w Planty, aby
jeszcze raz obejść miasto wkoło, bodaj do połowy. Gdy już światła
pogasły, wspinałem się na mur otaczający Kościół, przesadzałem ostrożnie
żelazne, ostrymi strzałami zakończone sztachety i cicho, nie po chodniku,
lecz obok niego, po miękkiej ziemi, po trawie stąpałem w ciemnościach
wzdłuż kamiennicy, wzdłuż wikarówki; nade mną drzewa, za drzewami
zapadnięty nisko, cichy, czarny kościół, za mną światła ulicy, które
prowadziły mnie aż do drewnianej furtki zamykającej małe podwórko
oddzielające wikarówkę od plebanii.
3354

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Tu cicho, bardzo cicho. Kościelny Wojtek mieszkał na parterze, jedno
okno miał od podwórka, klamka furtki skrzypiała, mógł się zbudzić,
zezować, wyjrzeć, narobić hałasu, zamknąć mi furtkę na klucz, jak to już
raz zrobił z niewiadomych przyczyn, zmuszając mnie do powrotu tą samą
drogą na ulicę, do dzwonienia do bramy, do dłuższego czekania na Jagłowa
do płacenia jej 10 złotych. Dobrze, żem wtedy akurat miał; zazwyczaj nie
miałem. Pozatem nie chciałem, aby Jagłowa wiedziała kiedy wracam. Na
szczęście to zamknięcie zdarzyło się tylko raz, ale strach został pod
każdym naciśnięciem chwiejnej, skrzypiącej klamki. Cicho więc.
Podwórko ciemne, wąskie z prawej boczne okna wikarówki, otwarte
wejście do sieni i smród wspólnych klozetów wionący stamtąd - z tym
smrodem wspomnienie lata, składanej ławki, która przy klozetach stoi
ukryta, wynoszenie jej na cmentarz pod drzewa, czekanie na któreś z
dziewcząt, na Wisłę, na Dzidkę, na Irkę - ba, śpią już, każda przy swoim
mężu, ławka próchniejąca, dawne lata. Cicho, na polach. Obchodziłem
wikarówkę na palcach wkoło, zachodziłem na jej tyły, gdzie rosły
pomidory Wojtka i wspinałem się na mur, który to podwórko i ten ogródek
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oddzielał od ogródka Jagłowej, i podwórka naszej kamienicy. Mur taki
sam, jak wokół kościoła, na nim żelazne sztachety, ale bez tych strzał
ostrych, o które czasem, zwłaszcza zimą, zaczepiałem kurtką. Cicho wejść,
cicho zeskoczyć. Okna Jegłowej były tuż - okno pierwsze, dobre, i okno
drugie, grzeszne, w którym dzisiaj mieszka młody Maniek Jagło z żoną, a
w którym w czasie wojny pokazała mi się złotowłosa sublokatorka w
różowej kombinacji; i wokół okna unosi się na wieki złoto-różowy obłok
puchu, albowiem zakradałem się pod nie, chcąc ją zobaczyć jeszcze raz;
ołowiany, ponury obłok zdrady narodowej, albowiem przychodzili do niej
niemieccy lotnicy w szaro-złotych mundurach. Ciemno na wszystkich
piętrach, z wyjątkiem ostatniego, bo hrabina sypia przy lampce okrytej
czerwoną chustą. Czerwonawy blask na trzecim piętrze, nad oknem zdrady
o puchu - czerwonawe światło arystokracji, sławy i narodowej zasługi,
albowiem, to jest matka Ks. P. - on zaś jest tym, czym ja mam być. Sama
mi to powiedziała, ruszając ręką i podrzucając ramię!
Będę, nie będę, mam 20 lat, i muszę się wpierw wyszumieć.
Na polach skradam się przez kwadratowe podwórka zamknięte z trzech
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boków skrzydłami kamienicy, a z czwartego murek, który przesadziłem.
Krótki króżganek o trzech łukach, prawa klatka schodowa, do mnie,
ponieważ idę z prawej strony - lewa. Schodami na pierwsze piętro.
Błyszczą mosiężne tabliczki generała dywizji Wacława Fary, który już nie
wychodzi z domu, i wspaniałego pana Sulikowskiego, nad którego domem,
tak jak nad naszym, zawisła groźba tragedii i śmieszności, a na pierwszym
piętrze Kobyleckich, których rodzina uległą rozbiciu, i których mam się
wstydzić gdybym postąpił wbrew przysiędze, i tabliczka nasza, dawna,
stara, prastara, tak stara jak ja, i jeszcze starsza. Nie dla mnie te drzwi.
Otwieram nawpół oszklone, nawpół dyktą zabite (część szyb wyleciało
jeszcze w 1939 roku) drzwi na ganek kuchenny - cicho, bo brzęczy.
Zamykam. Po lewej ręce brudny kredens kuchenny, który tam wystawili
Kobyleccy, po prawej rdzą i sadzą pokryta kratka węglowej windy i
żelazna furtka - furtka - dziś martwa, furtka - kaprys matki zamykająca
naszą część ganku. Dlaczego nie miałem nigdy klucza od niej? Nie
pamiętam. Nie dano mi? Na złość? Nie chciałem prosić? Czy też przy
otwieraniu zgrzytała? Czy miałem go, ale z pośpiechu wolałem robić to,
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com robił: siadałem na poręczy balkonu, przekładałem najpierw jedną,
potem drugą nogę obok pułki i zeskakiwałem na naszą, zamkniętą część
ganku, gdzie stała skrzynka z węglem przykryta starym dywanem, wiadro,
i gdzie zawsze schły cuchnące szmaty. Drzwi do kuchni otwarte. Byłem w
domu, który był dobry i bezpieczny tylko nocą, gdy już spoza drzwi
młodych i spoza drzwi starych, dochodziły tylko chrapania. Gdy spali, nic
ich nie budziło i mogłem świecić światło i w kuchni, i w łazience, i u
siebie.
Wstawałem, zanim oni wstali. Oni wszyscy - z wyjątkiem ojca.
Budził się wcześnie, z roku na rok coraz wcześniej, na długo przed
letnim świtem i leżał na wznak nieruchomo, obawiając się ją zbudzić.
Umiał godzinami całymi patrzeć w ciemności w pustkę. Powracał wtedy do
siebie, na Łobzów.
1.9.
Bazar na Polnej - żywość tego miejsca.
3358

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Detalista do hurtownika:
- Ech, ty w dupe-że kopany, coś kupił?
I natychmiast do klientki:
- Co, cipulka, co ci trzeba?
Gogusie, strojnisie, dyplomaci, zwyczajne jejmoście, high-life
zajeżdżający samochodami i okoliczna biedota, i cała masa pośredników,
tragarzy, naciągaczy żyjących z odpadków tego interesu - żadnego fatum w
tym wszystkim. I to właśnie słychać w języku, to widać w zachowaniu. Są
śmiali, barwni, oryginalni. I śpieszą się! Tam wyczuwa się tempo, nerw
gospodarczy. Są "suwerenni".
*
Dzień dzisiaj prawie taki sam jak 39 lat temu, pogodny z rana, potem
mglisty, chłodny, i znów pogodny (co prawda, wtedy więcej było pogody i
cieplej), i też piątek.
Moje pisanie nie ma w ogóle intelektualnego charakteru i nie jest ani
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myśleniem, ani ekspresją, ani opowieścią. Jest wyłącznie - za każdym
razem - próbą odznaczenia się przez styl. Zazwyczaj ostatnią rzeczą, jaka
przychodzi mi do głowy w razie trudności, jest ustalenie planu.
Tak jest i teraz z tą zasraną niepodległością. W ogóle nie wiem co chcę
napisać i nie próbuję nawet ustalić co mam do napisania, a biorę się do
roboty i potem rozpaczam, że mi nie idzie. Zależy mi wyłącznie na tym,
aby zabrać głos w tak efektownej, tak "twarzowej" sprawie.
*
"Zasada narodowości".
2) Dojrzewała powoli, przez cały XIX wiek wśród narodów poddanych
procesowi wynaradawiania w ramach wielonarodowych centralistycznych
hierarchii Austro-Węgier, Rzeszy Niemieckiej, Rosji i Turcji.
1) W Europie zachodniej odegrała rolę interpretacyjną; powstały dzięki niej
zjednoczone Włochy, Konfederacja Szwajcarska, Holandia, Belgia (?),
Niemcy. Zapoczątkowały ten proces Stany Zjednoczone i Francja. W
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Europie wschodniej ta sama zasada narodowości odegrała rolę
dezintegracyjną - spowodowała rozpad wielkich organizmów
państwowych: Austro-Węgier, Rosji, Turcji, uszczupliła stan posiadania
Niemiec. Dążenia narodowe ujawniające się w tych państwach stały się
przedmiotem rozgrywki pomiędzy niemi i pomiędzy mocarstwami w
ogóle.
2. Wojna światowa rozpoczęła się od obrony integralności małych państw i
z hasłem "wyzwalania" uciśnionych narodów ...
I tak dalej ... To są oczywistości. o co mi jednak chodzi naprawdę? Co
chcę powiedzieć od siebie? Chcę powiedzieć, że przyszłość należy do
małych narodowych, względnie regionalnych państw. Nie naród, ale
terytorium i właściwa mu kultura, rozstrzyga o samostanowieniu.
(Przyszłość polityczna i gospodarcza należy do wielkich zespołów (unii,
federacji etc.), w ramach których określać się będą wyraziście regiony o
spoistym charakterze bądź to geograficznym, ew. gospodarczym. Tak np.
myślę, że Śląsk czy Pomorze zachodnie, czy kraj Sudecki są to kraje o
specyficznych, mieszanych kulturach, określone przez ukształtowanie
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terenu i rodzaj gospodarki.
Zasada narodowa nie jest, konsekwentna i taka być nie może. Czy
zwyciężyła po I Wojnie Światowej? Gdzie? Np. w Czechosłowacji? Czy w
Jugosławii? Albo w Rumunii? Czy zwyciężyła w sprawie Macedonii? Albo
w sprawie Ukrainy rozebranej pomiędzy ZSRR Polskę i - absurd! Czechosłowację?
Więc jakaż to była zasada? Może historyczna? Co na to powiedzą
Węgrzy? Albo Litwa?
Otóż była to zasada narodowa użyta przez wielkie mocarstwa jako
podrzędna, służebna w stosunku do zasady wyższej, jaką była przed wojną
w czasie wojny i po wojnie, i jaką jest po dziś dzień równowaga sił. Zasadą
narodową posłużyła się Rosja, aby dokonać rozbicia i Austro-Węgier, aby
interweniować w Bałkanach. Jak wybuchła wojna? Intrygi narodowe prące
do wojny - m.in. plany " odbudowy Polski".
Jednocześnie traktat japoński i dziwolągi traktatu wersalskiego, w
których nie proponowano ani zasady narodowej, ani historycznej.
Te niekonsekwencje między odtworzeniem państw historycznych i
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narodowych najbardziej ujawnia się sprawie polskiej. To nie tylko Polacy
przystępowali z wizją mapy jagiellońskiej z 1772 roku - jak pisze prof. J.
Szymański - taką granicę przypisywały Polsce te czynniki, które dążyły do
osłabienia Rosji. Nikt z Polaków takiej granicy nie chciał. Grabski co
prawda pisze o wygórowanych żądaniach Dmowskiego - czy nie była to
chwilowa aberracja narodowego przywódcy? - narodowcy konsekwentnie
uznali potem granicę na wschodzie albowiem ich celem było narodowe,
etniczne, homogeniczne państwo polskie. Również niemożliwe do
osiągnięcia! Co to jest etniczna Polska? To księstwo warszawskie plus
Kraków z Podolem i wschodem. Myśli o przesiedleniach tłukły się już
wówczas w głowach polityków, ale raczej niemieckich.
"Tłukły się też myśli o jakiejś szerszej [...] tych terytoriów:
Piłsudskiego koncepcja federacyjna i Mitteleuropa Neumanna.
Absurd jest nie do zachowania.
Nie narody się liczą, ale historia. Jednostki terytorium o zwartym
charakterze geograficznym, o specyficznej kulturze gospodarczej.
Jednostki [...] lub heterogeniczne pod etnicznym względem.
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Pytanie: czy Polska jest zwartym obszarem geograficznym! Nie!
Zrobiono ją na siłę - i nie było innego wyjścia.
Czy jest narodem? Nie! "Naród polski" to była szlachta i jej pochodne.
Zrobiono go montując wytrwała agitację na plemiona Mazurów,
Kaszubów, Ślązaków, górali, Kurpiów, Podhalańców etc. Zasługa partii
politycznych. Zasługa szkoły. Zasługa literatury.
Robienie narodu okazało się jeszcze trudniejsze po 1918 - kiedy trzeba
było pogodzić się ze stratami jakie przyniosła ta kapitalistyczna
niepodległość. Na miejscu mojego własnego dziadka Franciszka
Kijowskiego, który dosłużył się tytułu C.K. nadradcy robiłbym również
dobrą minę do złej gry na wiadomość za cała moja kariera leży w gruzach,
i że nie będę już, jak on jeździł służbowo do Wiednia, i Budy, ale obracać
się będę pomiędzy Krakowem, a Tarnowem. I jak mój dziadek kazałbym
się z moim C.K. tytułem pochować ...
Mój św.p. wuj Józef Chudzikiewicz, który w 1970 r. skończył 100 lat,
przysłał mi w swe urodziny fotografię, na której odwrocie było napisane
słowo literkami: urodzony 10.III.1870 r we Lwowie (Austria). Wiele poza
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tem pięter wokół siebie ... I to samo było we wszystkich innych zaborach.
Co mieli na tę Polskę powiedzieć ludzie, którzy potracili posady,
oszczędności, dostawców i odbiorców kredyty w dobrych bankach etc.
Robili dobrą minę do złej gry i rozrzewniali się na paradach, etc. ... 31
sierpnia 1939 r. wysłuchałem rozmowy dwóch pijanych rezerwistów.
Siedzieli pod dworcem na starym cmentarzu,który przylegał do mego
domu, i kłócili się o to gdzie było lepiej: w Austrii, czy w Rosji. Bo jeden
był Galicji, a drugi z Kongresówki. Dopadłem do pokoju ojca i
powiedziałem mu o tym com usłyszał i zażądałem od niego ażeby
sprowadził żandarmów, bo to są zdrajcy. - Iii - o czym to człowiek nie
plecie w wojsku - rzekł melancholijnie ojciec, który sam jako "einjahriger
freiwilligen [...] " z Krakowskiego 13 pułku przeżył pod Gorlicami, znalazł
się z serbskimi jeńcami w Bośni, aż z nad [...] przysłał szybko czarno-żółtą
depeszę ( [...] ) Gesund-gefangen - i powrócił z Hallerem.
Obie dzieliły skóry na żywym niedźwiedziu - na Rosji, która - pomimo
rewolucji - nie podzieliła losu Austro-Węgier, ale wręcz przeciwnie już w
niespełna trzy lata po przejęciu władzy przez bolszewików odtworzyła
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zdezorganizowaną armię i uczyniła ją zdolną do działań zaczepnych na
dużą skalę.
Politycy zachodni zakrzyknęli z triumfem: mamy z powrotem naszą
Rosję na wschodzie. Co mówili politycy brytyjscy w okresie sowieckiej
inwazji. O przyszłości wschodniej Europy miał zadecydować wielki tercet
z Rosją jako wyłącznym hegemonem, tego obszaru. "Zasada narodowości
zwyciężyła ... ".
*
Zwyciężyła na tyle, na ile nam było wtedy trzeba, aby zająć Pomorze i
dokonać zaślubin Polski z morzem ... Do armii "szarej" jak nazywał potem
Wojsko Polskie zachował stosunek ironiczny i nazywał ich szłapakami ...
Pełno takich figur. gen. Fara! Wszyscy moi nauczyciele byli
wychowankami austriackich szkół i uniwersytetów, wszyscy, lub prawie
wszyscy zaczynali uczyć w Galicji; nie tylko ci, którzy zaczęli moją
edukację przed wojną, ale także ci, którzy ją kończyli po wojnie, już w
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PRL!
Szkoła zrobiła pokolenie Polaków stanowiących jednolity naród od
Cieszyna po Wilno.
Moje wspomnienia z 1939 roku - nasze rozmowy pod mapą. Ale szkoła
to nie tylko nauczyciele. To programy, to ich przełożeni. A ich przełożeni
to już świat prawie polityczny. To więc partie polityczne, literatura, gazety
etc. Szkoły to soczewkowe odbicie państwa. Otóż tu u nas "zasada
narodowa" - rzeczywiście zwyciężyła. Holzer pisze o priorytecie
politycznym jakim dla wszystkich partii była niepodległość. Była takim
priorytetem dla literatury, dla szkoły, dla Kościoła - stała się bowiem
programem wychowawczym w domach. Jakiekolwiek było nastawienie
rodziców i dziadków do upadłych monarchii, musieli to zdusić w sobie
wobec dzieci bodaj udawali Polaków ...
granice rozbiorowe - Piłs. V 217.
Zresztą nie potrzebowali udawać: potęga stereotypu matki-Polki i ojcaPolaka ... Stereotypu wypracowanego przez literaturę (malarstwo, gazety
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etc.). Potęga wzorca; przypomnijmy zbiórkę na FON, na pary małżeńskie
składające obrączki na hasło "ojczyzna w niebezpieczeństwie"
Polaków skupiały i trzymały w kupie właśnie takie negatywne
gwarancje: obcy ucisk, lub zagrożenie z zewnątrz. Polski charakter?
Zapewne, ale wynikający nie z mistycznych przekonań ale z roli, jaką
odgrywali na tym terytorium w przeszłości: stanowili żywioł płynny.
W miastach i na wsi siedzieli chłopi i Żydzi. "Polacy" czyli szlachta
stanowiła element dynamiczny: wojskowo-kolonizatorski, intelektualny.
Robienie narodów przez wojny; robienie narodu przez pracę organiczną.
Polacy doskonale sobie dają radę we współzawodnictwie i potrzebują go:
rezultat życia w multinarodowym i multikulturowym terenie.
Przyszłość nie należy do państw narodowych, ale do państw
terytorialnych. Naród terytorialny. Ślązacy, Pomorzanie. Brak zwartości
polskiego terytorium.
*
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Polska była najtrudniejszym problemem pokoju wersalskiego nie tylko
dlatego, że ze wszystkich państw narodowych domagających się istnienia
była największa, nie tylko ze względu na swe położenie kluczowe z
politycznego i wojskowego punktu widzenia, ale dlatego, że wykreślenie
jej granic i definicja były w ówczesnym stanie rzeczy prawie niemożliwe.
Co to był naród polski? Jeszcze w II połowie XIX wieku była to
szlachta i pochodząca od niej i związana z nią elita polityczna, wojskowa i
kulturalna. I jeszcze trochę mieszczaństwa. A reszta? W miastach Żydzi, a
po wsiach rozproszona nieforemna masa Mazurów, Kujawian, Sieradzan,
Krakowiaków, górali - plemiona wiejskie związane silnie z miejscem
swego urodzenia i zamieszkania, z religią i obyczajem ojców, bez żadnego
poczucia łączności lub z tym poczuciem niezmiernie szczątkowym.
Okazywało się to tragiczne przy każdym zrywie powstańczym, okazało się
jeszcze raz w czasie I wojny światowej, gdy te chłopki polskie szły umierać
za jednego, lub drugiego cesarza, czy za cara, nawet bez poczucia
tragiczności swego losu.
Naród polski został zrobiony wytrwałą agitacją partii politycznych,
3369

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

spisków powstańczych, pracy nauczycieli, księży, pisarzy.
Po roku 1918 to "robienie narodu" było bodaj jeszcze trudniejszym
zadaniem niż przedtem, kiedy to ludzie musieli zważyć wątpliwe zyski z
wybuchu Polski z niewątpliwymi stratami, jakie ponieśli na skutek upadku
starej Austrii, starej Rosji, czy nawet Niemiec. Walka o polskę a właściwie,
katolicką szkołę, taka jak w Poznańskiem, czy nadaremna obrona chłopów
Polesia przeciw ich prawosławiu, to były ostatecznie epizody; a lata
płynęły, gromadziły się nawyki, oszczędności, stosunki, zależności - w
sumie nienawistne, ale zastałe, znane. Z tym wszystkim trzeba było zerwać
na rzecz zabiegów i zależności nowych, które dla "Galicjaków", czy
Poznaniaków oznaczały podporządkowanie nienawistnym Królewiakom, a
dla warszawiaków z kolei najazdy centusiów".
Piłsudski o granicach.
7.IX.
Bohaterowie narodowi.
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1. Krypta św. Leonarda.
2. Rok 1817 - rok pogrzebów narodowych pod auspicjami cara;
propaganda towarzysząca tym pogrzebom. (*) Wedle tej propagandy
pochowano ostatniego prawego następcę tronu, który swoją śmiercią
otworzył drogę Romanowym, oraz "wzorowego obywatela", który
zachował się "właściwie", bo raz przyrzekłszy, nie walczył więcej przeciw
Rosji.)
3. Kult bohaterów nowością XIX wieku. Wcześniejsze jego elementy w
Polsce: rola propagandowa wielkich postaci w czasie Sejmu Czteroletniego
- kult Sobieskiego za S.A. (Stanislawa Augusta - przyp. KK); postać
Zamoyskiego, jako paradygmat Polaka. Rola historii Narutowicza.
Późniejsza, romantyczna wersja hist. rewolucji francuskiej była
właściwie kreacją bohaterów. Podobnie amerykańska. Nade wszystko
jednak kreacja postaci Napoleona. W sumie kult bohaterów był narodoworepublikański; nie było tego zupełnie np. w Rosji w 1812, gdy armia szła w
imieniu i świętych pańskich - po dawnemu; podobnie w Austrii, czy w
Niemczech. Natomiast Niemcy pobite zaczęły tworzyć swoich bohaterów 3371
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np. Blüchera; por. Shillerowski "Wollanasbeier".
Stworzenie bohaterów narodowych było bardzo subtelnym
posunięciem: car i jego politycy wychodzili naprzeciw popularnemu
pragnieniu bohaterów (znaleźć ślady takiego zapotrzebowania, wzgl.
rozpowszechnionej już wtedy wiary w bohaterów _ Swedenborg? Czy też
dziedzictwo już dawniejszej propagandy - np. kościuszkowskiej z okresu
puławskiego? Czy po prostu cała Polska była pełna takich wiar
historycznych z czasu insurekcji i wojen napoleońskich?) dokonując
zarazem jego "monarchistycznej", "realistycznej" repryzacji.
4. Kolejna przemiana Kościuszki w "mściciela" (1830) oraz w
romantyczny paradygmat wodza, żołnierza, obywatela - ostatniego Polaka
(Chodźko, Michelet).
5. Synkretyczny kult Kościuszkowski i jego festiwal we dworach 1899.
Odtąd Kościuszko służy już do wszystkiego.
6. Inaczej z X.J.P (Książe Józef Poniatowski - przyp. KK). Co oznacza ta
mitologia honoru w interpretacji rządowej, a co w interpretacji późniejszej.
To rząd i jego pismacy o tym honorze pieprzyli nieustannie, i do czego im
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ten honor był wtedy potrzebny? Czy szukano alibi wobec cara, przyjmując
u niego służbę? W każdym razie wtedy - właśnie wokół postaw X.J.P.
powstaje klasyczna opozycja polskiej filozofii politycznej: honoru i
realizmu, sc. romantyzmu i realizmu. Toteż, postać X.J.P. zanika ilekroć
motywy "realistyczne" biorą górę w narodowym myśleniu, a wyłania się,
ilekroć "romantyzm" z całym jego gwiazdozbiorem (honoru, brawury etc.)
wypływa na narodowe niebo: 1913 w przeddzień wojny Askenazy i chyba
jakieś powieści historyczne ..., w okresie międzywojennym (kiedy odbyło
się przewiezienie pomnika na pl. Saski? Kiedy most nazwano jego
imieniem?).
*
1933 defilada na Błoniach.
Hołd w krypcie św. Leonarda.
1935 w krypcie św. Leonarda legł nowy mieszkaniec królewskich
podziemi.
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11.9.
"W celu uspokojenia Polaków należy schlebiać ich narodowej miłości
własnej. " (ces. Aleksander do posła austriackiego hr. Wallmodena - X,
1816).
I dalej:
"Traktując ich tak, jak obecnie, uczynię z nich Rosjan, gdy tymczasem
im zdawać się będzie, że są wciąż Polakami. "
Kraków, 13/IX.
Krypta św. Leonarda (rozkład grobów - przyp. KK.)
Ołtarz
1-2
3-4
5-6
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Sobieski
1) Michał Kor. stoi [...] Fr.)
2) X.J.P.
3) bp. [...]
4)
5) Maria Kazim. [...]
6) Kościuszko
*
Wczoraj przyjechaliśmy do Krakowa. Pogoda taka jak wszystkie moje
smutne i złe wrześnie; ten nie jest ani szczególnie smutny, ani szczególnie
zły - mojego smutku po śmierci Kalego nawet w najbardziej prywatnym
moim życiorysie nie mogę ujawnić, i nawet sam przed sobą nazwać
smutkiem wielkim - jest to smutek tak prywatny i ból tak osobisty, jak po
stracie części ciała, jak po okaleczeniu - nie mniej, nie więcej - otóż ten
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wrzesień nie wyróżnia się, jak dotychczas niczym szczególnym, prócz
tego, że za mną jest 25-lecie mojego małżeństwa, przede mną 25-lecie
śmierci ojca, i moja własna pięćdziesiątka. Jest to więc wrzesień wigilijny,
wrzesień rekolekcyjny, wrzesień złych myśli, a dla nich ta pogrzebowa
pogoda (pogrzebowa, bo przypominająca mi pogrzeby matki i ojca) jest
bardzo właściwym tłem. Chmury niskie, ołowiane, szybkie; wiatr; częste
deszcze. Zimno.
Przyjechaliśmy tu przez Tarnów. Po raz pierwszy w życiu byłem w
Tarnowie, w mieście, którego nazwa podniecała mnie w dzieciństwie, bo
kojarzyła się z wyjazdami ojca; z podróżą; ze światem zewnętrznym.
Tarnów to były antypody, strony Herkulesa New Jork mojego dzieciństwa najdalszy kres znanego świata. Wokół rynku, którego martwota uderzyła
mnie z miejsca - w powierzchownie zrekonstruowanych domach nie ma
życia - plączą się uliczki dawnej żydowskiej dzielnicy bardzo
przypominające krakowski Kazimierz.
Miesza się tam orientalna egzotyka z nowobogacką pretensjonalnością
- nb. egzotykę odnowiono trochę, tworząc z niej "malownicze" zakątki,
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natomiast XIX bombastyczne kamienice, obficie zdobione glazurą i
kolorowymi szybkami - sypią się i zdają się starsze; właśnie one zachowały
tragizm ruin.
Jest tam uliczka, która nazywa się "taras", i jest rzeczywiście tarasem, z
którego otwiera się widok na ulice i na plac położone niżej, i na lesiste
wzgórze nad domami. A na tym tarasie stoi kamienica z bardzo czerwonej,
straszliwie już pokruszonej cegły, z wieżą, i małym balkonem
umieszczonym w samym środku fasady, jak gdyby miał służyć uroczystym
pojawieniom się jakiegoś dostojnika; jak balkonik w Castel Gandolfo. Zza
mętnych i pozaklejanych przebrzydłymi zasłonkami okien i ze
zrujnowanej, cuchnącej klatki schodowej, wydobywały się pijackie
wrzaski. Ta "kamienica", której właściciel był może rabinem, albo czymś
więcej, stała się ruiną, i wypełniła się egzotyką całkiem nową - społecznym
kruszywem nowych wędrówek ludów, nowych katastrof. Ta kamienica
przypomniała mi - na śmiech - pałac Dioklecjana w Splicie, do którego
rozsypujących się murów wlała się też kiedyś taka brudna, pijana i
przerażona sobą, anonimowa masa.
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Dziś na Wawelu. Poszedłem do krypty św. Leonarda sprawdzić moją
koncepcję. Dziwne: oprócz sarkofagów X.J. Poniatowskiego i Kościuszki, i
oczywiście Sobieskiego, które zapamiętałem, są tam jeszcze dwa: Michała
Korybuta i Marysieńki (oba zresztą ufundowane przez kolejnych
austriackich cesarzy w miejsce dawnych zniszczonych). Dawne wejście do
krypty, prowadzące wprost z katedry, zostało zamurowane. Wchodziło się
wąskim przesmykiem pomiędzy sarkofagiem Michała i Marysieńki;
dziwne, żem tego nie zapamiętał.
Stałem chwilę, czekając, aż opuści kryptę gromada Węgrów, których
ujadanie, i których, ordynarne chłopskie gęby dosyć mnie irytowały. Poszli
dalej, i nagle - rozległ się ich śpiew z głębi korytarza. Śpiewali jakąś pieśń
o poważnej dostojnej i starej melodii, z uniesieniem, z przejęciem. W
korytarzu tym jest sarkofag Stefana Batorego pokryty - jak się później
przekonałem wieńcami i bukietami w narodowych barwach węgierskich.
Węgry czczą chyba w jego osobie swoje związki z Siedmiogrodem!
Dotknąłem trumien. Kabotyństwo? Poszedłem dalej - na sarkofagu Jana
Kazimierza w miejscu, gdzie u wszystkich innych Korona, leży trupia
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czaszka.
Dotknąłem trumny Piłsudskiego. Niechaj ci uparci, energiczni, ambitni
i pełni uroku ludzie pomogą mi skupić się wokół jednego celu tak, abym z
rozproszonej materii mojego pięćdziesięcioletniego życia zdołał uczynić
rzecz trwałą.
Co mianowicie?
To, na com dotąd zbierał siły, spostrzeżenia, doświadczenia. Przecież
nie żyłem ustawicznie zwalniałem tempo, usuwałem się na bok, chłodziłem
uczucia, cedziłem wrażenia, zachowywałem rezerwę - na co? po co? Z
myślą ukrytą o spożytkowaniu tego wszystkiego, o ujawnieniu tego później
- kiedyś etc. Jeżeli 50 lat ma mieć jakikolwiek sens, muszę wykonać to,
com obiecał, a te moje intrygi z życiem prowadzone jakoś rozwiązać.
Zebrać razem: mój dom rodzinny, miasto, kraj; mnie i świat w
opowieści-studium, pisanych bez udawania rozumu większego niż mam;
ujawnić mój rodzaj rozumu i mój rodzaj ograniczenia. Całą namiętność
obrócić na język, na wypowiedzenie wszystkiego, co się da wypowiedzieć.
"Niewypowiedziane nie istnieje". Nie istnieję, i istnieć nie będę, dopóki nie
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powiem wszystkiego. Inni mówią przez swoje uczynki, i przez swoje
uczucia, i przez swoje namiętności. Ja unikałem w moim porządku
życiowym, wstrzymywałem się od głosu, aby kiedyś przemówić w
porządku mowy. Muszę to wszystko opisać, aby być.
*
W chwilę potem spotkanie ze Zbyszkiem Chudzikiewiczem. Szedłem
Sławkowską, przepychając się przez tłum, z głową zwieszoną, zniechęcony
do oglądania ludzi i domów, snując swój wątek ze wzrokiem wbitym w
bruk, gdy nagle wyłowiłem z hałasu niepewne, jak gdyby nieśmiałe
zawołanie: - Jędrek ...
Posiwiały, chudy, z nastroszonymi starczymi brwiami, stał przede mną
nasz waleczny student, nasz rodzinny wesołek dżentelment z linii a-BZbyszek.
Już na emeryturze, zajmuje się, jak powiedział, sporządzaniem dzieła
genealogicznego rodziny.
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Ale nic się nie dowiedział co dotyczy pochodzenia rodziny i nazwiska.
Znalazł natomiast akt kupna parceli na Karmelickiej - z końca XVIII
wieku. Kupił ją Sebastian Żeglikowski. To przeczy wersji Bol.
Skórczewskiego jakoby Żeglikowscy przybyli z poznańskiego.
O Seiglitzu Zbyszek słyszał. Ale - jako Żydzie, he, he. Był nawet jakiś
album rodzinny, który rozpoczynał się od fotografii starego Żyda.
Coś się nie zgadza: jeżeli Żeglikowski zakupił pod tym nazwiskiem
parcelę w XVIII wieku, nie może być w albumie fotografii jakiegoś
przodka Seiglitza.
Wszystko brednia.
Co to ma być, ta moja nowa książka - ta moja jedyna książka?
A tego niewiadomo.
Pisz, zobaczysz co z tego wyniknie.
Kraków, 14.IX.
Noc bez snów. Wyjeżdżamy. Nadal pochmurno.
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Koszmarne życie byłych panien M. Słuchając ich kłótliwych bełkotów,
zdaje mi się, że uczestniczę w jakiejś katastrofie mózgowej - jakgdybym
oglądał mózg ludzki w stanie rozkładu, choć jeszcze funkcjonujący.
Bezładne myśli, nieskładne słowa, brak kształtu, niezdolność do przyjęcia
pytania i właściwej odpowiedzi. Wyglądają na osoby, którym nigdy nie
narzucono żadnej dyscypliny umysłowej - bodaj takiej, jakiej uczono w
elementarnych szkołach: - Odpowiedz na pytanie ... nie powtarzaj się etc.
Bardzo śmieszne byłoby wyobrazić sobie przesłuchanie ciotki Hanki na
UB.
Warszawa, 15.IX.
Nie ten jest samotny kto nie ma ludzi przy sobie, ale ten, komu ich
obecność nic nie przynosi. Jedni skarżą się na brak ludzi, drudzy na ich
natręctwo; ci drudzy są prawdziwie samotni, albowiem nie łączy ich z
ludźmi nawet chęć pozyskania ich sympatii.
O samotności ...
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Samotność moja, - ucieczki - samotność mojego ojca: wołanie ku nim z
balkonu ...
17.IX.
(pięć grubych krech) Rien.
19.IX. godz. 23:10.
O wielkich ludziach.
Pytanie: jaką rolę spełniali "wielcy ludzie" w historii Polski i jak się
odbywała ich selekcja.
Precedens: X.J. Poniatowski i Kościuszko są bohaterami rzeczy
niespełnionych, bohaterami klęsk i postaciami normowanymi przez
propagandę bądź to obcą, bądź to partyjną. Polacy czczą ich, nie wiedząc
co naprawdę czczą.
Czy jest inny przykład w historii podobnej bzdury?
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Rosjanie wiedzą dlaczego czczą Piotra Wielkiego, a nawet, Stalina. Ten
ostatni przynajmniej wygrał wojnę dla Rosji.
Włosi wiedzą chyba dlaczego tak wielbią Garibaldiego ...
Inne postacie polskie: Dąbrowski, Wysocki, Łukasiński, Traugutt ...
Ale żaden z nich nie odebrał, jak te dwie kreatury Czartoryskich i cara
Aleksandra.
*
Do powieści.
Ordynatowa i jej syn.
Jego historia: młody arystokrata zrujnowany przez rewolucję rosyjską
szuka miejsca dla siebie w międzywojennej Polsce.
Co mi z tego, że jest arystokratą? Wciela w mojej wyobraźni sens
polskiej historii, ma niejako prawo do niej z tej racji, że nikomu niczego
nie zazdrości i nikomu nic nie jest winien. Ubogi arystokrata - czyż może
być coś czystrzego? Może być czym zechce: konserwatystą, lub
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rewolucjonistą, i wszystko co zrobi, gdzie naturalne natomiast cokolwiek ja
zrobię, będzie błazenadą.
A to czułem patrząc w te okna.
I ja i wszystko dokoła było błazenadą - poza nim, poza Ordynatem i
poza światem "zza torów", wojsko, więzienie i domy robotnicze.
I Cervantes.
Cervantes prawdziwy nie historyczny. Pełny grobów - groby 1923.
Historia dzisiejsza, historia wczorajsza.
Woły Kaz. Sprawiedliwego i [...] z Filipa.
Moja rozmowa z Ordynatem na temat historycznych paradoksów
naszego kościoła. Jego grzeczne zainteresowanie.
21.9.
Wyłonił się temat naśladownictwa i oryginalności. "Klasa bez dziejów i
bez jutra, klasa sieroca, przeto smutna".
Szukając czegoś oryginalnego natrafiam w pierwszej kolejności na
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świętość, potem na arystokratyzm, w końcu na komunizm. Same klęski: w
kościele czeka mnie dewocja, w postawie Pruszyńskiego zwyczajny
oportunizm, a w postawie akceptującej komunizm, zupełna aberracja,
których figurą będzie Ludwik. (Pozostali dwaj są figurami dwóch
poprzednich).
*
22.IX.
I teraz: "Syn jedyny", wywieziony z krwawej bolszewii, zjawi się
razem z bolszewikami! Będzie agitował na ich rzecz - o ile, oczywiście,
można agitacją nazwać jego szlachetną publicystykę, jego opowieści,
mowy, i jego wspaniałą, dostojną obecność.
Rodzaj arystokratycznej kolaboracji: Kot (jak go nazwać: Kot, Pies)
Moja przyjaźń z panią Grochowską: na gruncie kościelnym, ale gdy
doszło do wyznania, że zamierzam kościołowi oddać się na stałe 3386
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ordynatowa zdumiała się bardzo: bo w gruncie - pomimo całej swojej
czułości dla księży, miała ich za coś niższego.
Mitologia pokrewieństwa z Grochowskimi i sprawa pierwszej litery
nazwiska, i zupełna niezdolność do zbadania rzeczy bliżej.
25.IX.
"Jeżeli matka, to ktoś, do kogo biegnie się z każdą troską ... "
Ja ukrywałem wszystko. Dla mnie matka - to ktoś, przed kim kryje się
każdą rzecz trudną i nieczystą.
29.IX.
"On se réfugia dans le médiocre, per disespoir du beau qu'on a réve".
(Flaubert L'ed. seut.).
*
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... "ily a situations ou l'homme le moins cruel est si dotache des autres
qu'il verrait pasiz le geure humain sans au battement de coeur". (L'ed.
seut.).
*
Oryginalność.
Zdrada.
Miłość.
30.IX.
Podczas mszy żałobnej za Parandowskiego w katedrze chwila słabości i
przerażenia: nie teraz. Jeszcze nie teraz.
Wilga, 7.X.
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Spróbować narracji na wielu planach czasowych naraz: opowiadając o
Werze z roku 1949, powiedzieć odrazu co z nią będzie po 1956, co z nią
będzie po 1968, i o tym jak umrze, i jak ją chować będą. I w ogóle przyjąć
zasadę: mówić o losie wszystkich całkowitym od kolebki po hypotetyczny
grób - wszystkich z wyjątkiem jednego. I ten jeden pozostawiony niejako
przy życiu, ten jeden pozbawiony wyobrażenia śmierci, będzie
niewiadomą, czyli "bohaterem". Jego, albo - kto wie? - może ktoś zupełnie
inny?
Formuła realistyczna: to musi być niespodziewane, różnorakie, trochę
niesamowite, troszkę histeryczne: jest taka ... była taka ... umrze taka ...
Wprowadzenie czasu przyszłego jako formy narracji - tego jeszcze nie
było.
Nawet jakiś tytuł gramatyczny: np. Futurum I.
*
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Całą kompozycję oprzeć na poszukiwaniu tej przyszłości. Nad całą tą
powieścią powinno wisieć to pytanie: co będzie? To są ludzie żyjący
bardzo mocno przeszłością obozową, więzienną, wojskową, konspiracyjną;
przeszłymi przeżyciami i przeszłymi, niespełnionymi, lub wykoślawionymi
nadziejami; rzeczywistość, której się uczepili jest niejasna, niepewna,
niestała; nie jest rzeczywistością. O przyszłości wiedzą napewno, że będzie
zupełnie inna od wszelkich oficjalnych i prywatnych przewidywań: wojna,
przewrót prawicowy, dzień kary i zemsty - albo nowej czystki, w której
przepadną. Łudzą się utopią, w którą nie wierzą, ani na trzeźwo, ani po
pijanemu.
*
Do Joja po jego rozmowie z Werą i Reginą podchodzi Piskorski.
- Pan jest wierzący?
Oczywiście, chodzi mu o wiarę polityczną. Traktuje przynależność do
obozu jako szczególną religię, tj. tylko w kategoriach ideologicznych i
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mówi, ku zdumieniu Joja, same oczywistości.
Jojo często będzie się stykał z tego rodzaju "wyminięciem": myśli tak
wielkimi słowami, że nawet nie zauważa pośrednictwa [...] i gdy mu je ktoś
odkrywa, Jojo czuje się szalenie zaskoczony, ogłupiały; jak podróżny,
który bezwiednie przespał parę stacji i dziwi się pasażerom zbierającym się
już do wyjścia. Myślał, że pojadą dalej ... A tymczasem ...
8.X.
Jojo chce wyjść, bo się boi gniewu Wery na Wuja i Miniona, który
może spaść też na niego. Reakcja Joja jest tchórzliwa, ale on ją przebiera w
kostium powagi. Tak zawsze postępuje Jojo - aktor, prestidigitator,
genialny szuler.
*
Rozmowa z Piskorskim: wobec tego naiwnego, prosto myślącego
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człowieka, Jojo sformułuje swoją mądrość, która polega na przypisywaniu
wszystkim dokoła jakichś usprawiedliwiających motywów postępowania,
na wymyślaniu im alibi. Dlaczego to robi? Bo sam ma alibi: groźbę obłędu.
Jojo żyje w obsesji choroby umysłowej dziedzicznej w jego rodzinie.
Matka: wydaje się jej, że to już u niej nastąpiło; [...] chordę, wychodzi jej
naprzeciw.
Rozmowa z Antosiem - który wrócił.
Antoś jest trochę grafoman i dlatego czepia się Joja.
Ale jest bardzo nieśmiały.
10.10.
Ruch, ale jakiś bezsensowny. Wczoraj rozmowa z Dawidem
Nevsomem - podsekretarzem stanu. Przez godzinę męczyliśmy się, aby mu
wytłumaczyć osobliwości polskiej sytuacji, w której współżyją z sobą
totalna władza i quasi-otwarta opozycja, poczem nas zapytał: - Scho to
znaczy, że w Polsce nie ma formalnej cenzury?
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Ale oczywiście, jeżeli będą opierać się na opiniach Artura i Bronisława
Zielińskiego ...
12.X.
Trudniej o bardziej bezsensowny dzień: Zdzisław (Jałowo), warsztat,
redakcja (monolog Piórkowskiego o [...] i Hollandzie), czytanie
Dziewanowskiego w kawiarni, tam monolog Rysi G. o jej nieszczęściach,
Związek, monolog Andrzeja o tragedii Ani, przyjęcie hiszpańskie w
Jabłonnie; a tam dno: Rammowie, Irena Chędzyńska, Frybesowie, Ziemek
- potem mgła, w domu telewizja - monolog Berlinga i spać.
Dziś łeb mnie boli, bo się po nim tłuką cudze i własne głupstwa. Byłem
zaczepny i niezdarny, ożywiony i nudny. Spotkałem Browna, któremu
naplotłem ... Powiedziałem I. niepotrzebną rzecz dotyczącą druku. Ech!
Powinno się mnie trzymać w klatce.
*
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Większa niż kiedykolwiek potrzeba koncentracji i więcej przeszkód,
niż kiedykolwiek.
*
Słubice, 24.X.
W drodze do Niemiec.
Głowa pęka od nadmiaru przeżyć: papież Jan Paweł II i jego
inauguracja - cud historyczny, o którym ....
*
Mam niegotowy tekst do odczytu, jaki mam wygłosić w Kolonii.
Uwaga do odczytu:
(tekst pisany po angielsku - 7 stron)
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Kolonia, 28.10.
Odczyt jak odczyt. Tekst angielski był zupełnie niepotrzebny. Czytałem
po niemiecku, chyba dobrze, a dyskusja (o ile to można dyskusją nazwać)
odbywała się potem po angielsku, po francusku i oczywiście po polsku. Jak
zwykle rytuał i forum znacznie przeważyły nad treścią. Zaciekawienie dla
tego, co się mówi było tu równie małe jak na zebraniu partyjnym, albo w
kościele; to skłania do zastanowienia nad prawdziwą, realną relacją jaka w
stosunkach ludzkich istnieje między formy formą a treścią. Być może to, co
mają sobie ludzie do zakomunikowania jest już z góry zawarte w tym jak
sobie to komunikują. Przeto okoliczności zewnętrznych ich kształtów, a
mianowicie tło, styl, język, atmosfera, charakter osób biorących udział w
akcie "komunikacji" przesądza o jego znaczeniu. Gdy nieznajomy człowiek
do nieznajomego człowieka powie w tramwaju: ładna pogoda - zdanie to
ma znaczenie nikłe. To samo zdanie wypowiedziane przez prezydenta USA
do 100.000 ludzi zgromadzonych na wiecu, ma znaczenie polityczne. A
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gdy to powie Papież ze swego okna watykańskiego, zdanie nabiera
wartości duchowej.
*
Papież.
Jeszcze nie mogę ochłonąć po tym co się stało w dniu 16.10.
Do dziewiątej wieczorem siedziałem z Olszewskim w kawiarni na
Rozdrożu paplając o polityce. Ostatnie pół godziny spędziliśmy chodząc
tam i z powrotem po placu, i rozważając szanse Benelliego, Koeniga i
Willbrandta. Od trzech godzin świat wiedział, że kardynał Wojtyła jest
papieżem.
Nie mogłem uwierzyć w tą wiadomość, gdy ją w domu usłyszałem od
Kazi. Powiedziałem odrazu: to będzie wielki papież - i jestem o tym nadal
przekonany.
Chyba nigdy nie byłem tak szczęśliwy.
To znaczy wiedziałem, że jestem szczęśliwy, a czułem się fatalnie.
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Nie mogłem długo w nocy zasnąć, a gdy w końcu zasnąłem miałem
sen, którego dotychczas nie miałem odwagi zapisać - opowiedziałem go
tylko Kazi natychmiast po przebudzeniu.
Powierzono mi zamknąć wejścia do ogrodów. Wiedziałem, że były to
ogrody watykańskie. Ale te "bramy" to były połamane, korkowe furtki za
którymi gromadzili się ludzie, biedni, niechętni, szepczący coś wrogo
między sobą. Zdołałem wreszcie zamknąć te "bramy" - to jest docisnąć
jakoś do zmurszałych futryn wypaczone deski i zamknąć zardzewiałe
kłódki.
Potem kazano mi obejść ogrody. Były to zarosłe chwastem pustkowia,
pośrodku których wznosiła się okrągła budowla z cegieł - zrujnowana przypominająca kształtem zamek świętego Anioła, tyle że bardzo mała.
Powiedziano mi, że w tym miejscu ludność okoliczna składała dawniej
dary z oliwy i zboża, ale że już dzisiaj na to liczyć nie można.
Potem polecono mi wprowadzić go do bazyliki. Nie wiedziałem kim on
jest - tzn. nie wiedziałem we śnie - sen mnie o tym nie poinformował - sen
odniósł się do mojej wiedzy spoza snu - i dzięki temu wiedziałem, że jest to
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nowy papież.
Weszliśmy bocznym wejściem. Byliśmy ubrani w jednakowe ornaty,
złotego koloru i bardzo fałdziste takie, jakie dzisiaj się nosi. Szliśmy jeden
obok drugiego ze złożonymi rękawami zupełnie pustą, boczną, półkolistą
nawą, wzdłuż kolumnady za którą było mnóstwo bardzo dostojnych
starców w purpurze i fioletach.
Nawa, którą szliśmy była ciemna, za kolumnadą płonęły liczne światła.
Wokół nas była cisza, tam panował gwar. Nikt na nas nie zwracał uwagi.
Przestraszyłem się. Zrozumiałem, że porwaliśmy się na rzecz
niedopuszczalną i wdzialiśmy na siebie ornaty kapłańskie, chociaż byliśmy
dziećmi, powiedziałem:
- Nie widzą nas, bo jesteśmy mali.
- Idź powoli - szepnął mi - Idź bardzo powoli.
Zawróciliśmy - odmierzaliśmy starannie krok za krokiem, całą uwagę
skupiliśmy na tym, na naszej postawie modlitewnej, - a ja wtedy doznałem
spokoju i radości: jakbym coś niezmiernie ważnego pojął. I poczułem, że w
tej naszej powolności rośniemy, że nabieramy powagi, że nas otacza
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majestat, że teraz my dwaj jesteśmy w centrum uwagi, że zbliżamy się do
środka bazyliki, do środka tego kolumnowego kręgu, - do środka poznania
i szczęścia.
*
Głowa pęka z bólu i od nadmiaru wrażeń, myśli, przypomnień,
wspomnień.
Coś się zamknęło, coś się otwarło.
*
Minęliśmy się wtedy, na Warszawskiej. Patrzył na mnie, zatrzymał się
prawie, obejrzał, czekał na ukłon, na znak z mojej strony. Przeszedłem
dalej, udając zupełną obojętność. Nigdy w życiu nie zrobiłem wobec
nikogo nic bardziej niegrzecznego.
A był to z mojej strony akt buntu przeciwko zakrystii, przeciwko temu
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wszystkiemu co stanowiło treść mojego życia pomiędzy dwunastym a
piętnastym rokiem życia.
Chciałem ten okres zamknąć i unieważnić i wejść w życie niezależny z
prawem wyboru i skalą wyboru do dyspozycji. Wojtyła zjawił się przede
mną jako nowe zagrożenie, bo mnie zafascynował możliwością odnowienia
wiary i pobożności na innym poziomie, dokładnie odpowiadającym moim
ówczesnym aspiracjom i mojej ówczesnej, literackiej formacji. Szukając go
w kościele św. Floriana (Tym samym, co mnie "zatruł" swoją religią
naiwną) miałem wrażenie, że mówię sam do siebie - tzn., że objawiła się
we mnie samym inteligencja, której eksplozji mogłem się spodziewać powinienem był się spodziewać, chociaż przewyższała o wiele tę, jakiej
dotąd dałem wyraz. On był ode mnie naprawdę mądrzejszy; naprawdę tzn. ukazywał mi rzeczy nieznane, a oczekiwane, zaskakiwał a zarazem
potwierdzał to, co chciałem wiedzieć, był daleko przede mną w zdolności
kojarzenia, a zarazem identyczny w stylu.
*
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Spotkałem na rozdrożu nieznajomego, który powiedział mi:
- Chodź ze mną.
A ja na to:
- Idę w przeciwną stronę.
Chodziłem długo w koło, aż powróciłem w to samo miejsce, gdzie
spotkałem nieznajomego. Już go tam nie było.
- Hop, hop - usłyszałem wołanie.
Zadarłem głowę i zobaczyłem go na szczycie, na który ja też miałem i
chcę wejść.
*
Ten szczyt. Co to jest ten szczyt? Jak to nazwać?
*
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Szczyt moich pragnień. Poznać jakie to wszystko ma znaczenie i
odpowiednio do tego znaczenia samemu zyskać znaczenie.
*
"Znaczenie": rzecz jest i rzecz znaczy. Jest jako byt i jako znak.
Rzecz jest znakiem.
W takim razie przyjmujemy system znaków - rodzaj [...] ; w którym
rzeczy funkcjonują w związkach znaczeniowych.
Moguncja, 31.X.
To przyjęcie - przyjęcie u Wery w oczach Miniona, Wuja, Klacz, Joja i
Reginy.
Rozmowa z Piskorskim.
Piskorski był nieznośny.
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*
- Kto pan jest? - Przed Jojem stał sympatyczny skorupiak o płaskiej głowie
i wyłupiastych oczach z rudym wąsikiem uczepionym nosa.
Jojo wysilił się bardzo, aby odpowiedzieć dowcipnie.
- Nikt - odpowiedział.
- Nikt nie mógł zeżreć tyle wołowiny - rzekł skorupiak. - wskazując na
półmisek opróżniony do połowy.
Poczem skorupiak ponowił swoje pytanie, a gdy Jojo próbował
wykręcić się znów żartem zawołał:
- Do cholery, czy pan nie umie się przedstawić? Nazwisko!
I Jojo powiedział nazwisko Wery Hemton:
- Iii, nie słyszałem.
Swojego przy tym nie powiedział.
- Co pan tu robi, z takim nazwiskiem?
Jojo nie wiedział co odpowiedzieć.
Czy jest partyjny? Katolik gotów do usług? Też nie? To może z UB? A
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może sypia z Werą?
Gdy Jojo wyjaśnił, skorupiak wykrzyknął z ulgą:
- Acha, grafoman! To napijmy się wódki.
Podeszli jacyś inni ludzie.
-Piskorz - zawołali do skorupiaka. - Piskorz - nie demoralizuj młodzieży ...
Piskorz ... Piskorz ...
Poczem go zabrali i Jojo znowu został sam.
Co robić? Kim być? Jakim być? Jojo przeżywał kryzys. Jojo nie był
pewien czy obrał właściwą drogę idąc na literaturę, która nie bardzo go
interesowała, i w której nie widział dla siebie miejsca. Wuj będzie pewnie
profesorem. Minion chce po studiach literackich studiować reżyserię
teatralną, Klaczko będzie krytykiem literackim, Jojowi wszyscy trzej
przeznaczają pisanie i Jojo próbował powieści, wierszy, dramatów bez
powodzenia i bez przyjemności. Nikomu nie pokazywał swoich prób,
niszczył je natychmiast po napisaniu, i cierpiał bardzo.
Chciał powiedzieć Piskorzowi, że nie jest grafomanem, bo pisać nie
lubi, ale nie zdążył. Zresztą Piskorz nie był dla niego właściwym
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powiernikiem. Był szyderczy, Jojo zaś otaczał swoje pisanie sakralną
powagę i tajemnicę, jak wszystkie swoje nieszczęścia.
Piskorz nie nadawał się do obcowania z jego tajemnicą.
Ale Piskorz pisywał w Katolickim "Głosie niedzielnym"! Było to
jedyne pismo, tolerowane w domu przez prorokinię Masię, która felietony
Piskorza kazała sobie czytywać na głos.
*
[Ambicja Joja]
Marzycielstwo Joja.
Nie ma rzeczy, której Jojo by nie chciał.
I to nie z pychy: miał w sobie wszystkie postaci swoich marzeń gotowe
- ale tylko zewnętrznie.
Wnętrze Joja składało się z mnóstwa zewnętrznych form, i na tej
wielości polegało jego bogactwo.
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*
1.XI. Gdzieś koło Metzu.
Piskorz był Jojowi bliski, bo go znał i bo jego chciał naśladować, gdy
myślał o literackiej karierze, a zarazem "wzbudzał" w Joju odruchy
niechęci, buntu, jak wszystko, co nosiło znamię Masi.
Zjawił się Minion. Sam.
- Jak się bawisz, Jojo?
- Rozmawiałem z Piskorzem - pochwalił się Jojo, mimo wszystko, na co
usłyszał długą listę rozmówców Miniona, w którym dokonała się ciekawa
wymiana snobizmu arystokratycznego i intelektualnego. Widać, że
potrzeba snobizmu była w nim silniejsza od rozumowych racji.. Był za
inteligentny na to, aby brać poważnie archaiczne więzi rodowe,
pozbawione wszelkiego sensu społecznego, a podtrzymywać z taką
powagą, z jaką robili to jego niezliczeni krewni i powinowaci, celebrujący
rytuał towarzyski z tragiczną powagą wyrzutków i męczenników, do życia
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społecznego.
Jednakowoż odziedziczył widać instynkt hierarchii w hierarchii tylko
musiał szukać źródeł społecznej dynamiki społeczeństwa i jego dynamikę
drabiny - jedyną jaką umiał sobie zaplanować - wypełnił nową treścią, i
ruch wykonywał w duchu nowego rytuału społecznego. Dziedziczny
snobizm arystokratyczny przygotował go do życia w hierarchii, która
powstawała z funkcjonowania, artystów, intelektualistów, a której zasadą
tworzącą była tajna, zgoda na "nową rzeczywistość", czyli w praktyce podporządkowanie zasadom ideologicznym i decyzjom praktycznym
wprowadzonym w życie przez nieznanych ludzi.
Minion, swoją zgodę i swój snobizm zaprawiał jadowitym humorkiem.
Był zachwycony tym, że Foryś, chłopski partyzant, a teraz działacz
partyjny, zwrócił się do niego przez towarzysza hrabio, i opowiedział jak
osobiście wyrzucał z pałacu jego wuja, księcia P...go. Zachwycony!
- Ja mu na to: gnębiliśmy lud ile wlezie, działając obiektywnie na korzyść
rewolucji.
- A co on na to? A co on na to? - dopytywał się Jojo, podniecając się do
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śmiechu, aby Minionowi nie wydać się tępym, i zrobić mu przyjemność.
Za nić na świecie nie przyznałby się, że go ten żart nie śmieszy, że jest
sprzeczny z jego poglądem na świat, który określiłby jako wertykalny
gdyby musiał i którego broniłby przed horyzontalnym poglądem Miniona,
gdyby również musiał go tak nazwać, gdyby umiał zdefiniować między
nimi różnicę, i gdyby miał odwagę, oraz psychiczne zdrowie do obrony
czegokolwiek, co by było jego duchową własnością. Gdyby mianowicie
jego duchowa własność wolna była od piętna Masi.
- Powiedział mi: m-macie rację.
- To on się jąka?
- Nie wiedziałeś?
Pytanie zabrzmiało jak: to nie wiesz, że Rysio Potocki ma Bürgera?
Co ważniejsze Foryś zaangażował Miniona do pisania recenzji
teatralnych.
- Za ile? Od kiedy?
Głupi Jojo! Zadawał pytania jakby chodziło o awans w banku. Biedny
Jojo wszakże nie umiał myśleć inaczej, a biedny Minion zbyt był jeszcze
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świeży i niepewny w swych ruchach, aby tolerować niezręczności
biednego Joja. Powiedział mu, że zadaje idiotyczne pytania, i zakaszlał
sklerotycznie, i wykrzywił się, i machnął ręką na znak, że posłuchanie
skończone.
Zjawili się Wuj z Klaczką, którzy nie rozstawali się ani na chwilę.
Klaczko był trochę pijany. Zachwycał się Werą.
-Bracie - wykrzykiwał - to jest najinteligentniejsza kobieta jaką spotkałem.
A jaka baba!
I z uznaniem omówił szczegóły jej budowy. Klaczko lubił głośno i
wyraziście manifestować erotomanię, ku zgorszeniu Joja, który pomimo
wielkich starań i prób nie umiał pozbyć się wstydliwości; Wuj i Minion
twierdzili, że Klaczko jest erotycznym werbalistą - podnieca się tylko
słowami. Teraz przechwalał się awansami Wery i zaklinał się, że ona już
jest gotowa z nim na wszystko. Wuj śmiał się piskliwie z wielkiej uciechy i
nieprzytomne przechwałki Klaczki przekrzykiwał opowieściami o jego
bezmiernej głupocie towarzyskiej. Klaczko nie rozumiał kiedy go chcą, a
kiedy go odpędzają, i wszystko tłumaczył sobie na swoją korzyść.
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- Za łokieć, za łokieć! - wył Wuj, podczas gdy Klaczko z powagą alpinisty
opisującego swe mistrzowskie wejście na trudny szczyt, opowiadał za co
już trzymał wspaniałą mieszkankę willi.
- Gdzie jest Regina? - spytał Minion.
A! gdzie jest to biedne dziecko?
- Jojo, szukaj Reginy - zawołał Wuj jak na psa, a Klaczko natychmiast
podchwycił i
- Szukaj, szukaj.
Jojo zadowolony, szczeknął, i umknął w tłumie; który zresztą
przerzedził się już bardzo. Wiele osób już wyszło, zwłaszcza osobistości, a
inni porozkładali się na otomanach, nawet na podłodze, gdzie nie było
zresztą dywanów. W ogóle całe to wielkie mieszkanie wydawało się teraz
puste. Sprzętów było mało, były brzydkie, w złym stanie.
Nigdzie nie było Reginy. Drewniane schody z hallu na piętro i ponad
salonem tworzyły galerię. Jojo wszedł tam na galerię, oparł się o balustradę
i zadziwił się widokiem, w którym nie było nic osobliwego, lecz Jojo w tej
chwili potrzebował takiego spojrzenia z góry i takiego zadziwienia.
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Właśnie w tym objawił się jego wertykalny światopogląd.
- Serwus, Józku - usłyszał.
Józku? Wołając na niego "Józek", "Józeczek", w domu "Józik",
"Józko" mówił do niego tylko Espaniolo. Jednakże Espaniolo nie mógłby
znaleźć się w przedsionku piekła, którym było mieszkanie Wery.
Lecz oto on: Espaniolo.
- Co ty tu robisz? - zapytali się nawzajem równocześnie i roześmiali się: bo
ich głosy zabrzmiały równie harmonijnie jak dawniej, gdy na kolanach,
zgięci w pół, z nosami tuż nad wytartym dywanem okrywjącym stopnie
ołtarza, recytowali Confiteor, a na słowa "et tibi pater " obracali się ku
sobie, dotykając czołem sztywnych brzegów ornatu.
Teraz dopiero widać było przeraźliwą brzydotę Espaniola, który
uchodził za śliczne dziecko dopóki nosił długie włosy, które ukrywały
odstające uszy i spiczasty [...] czaszki. Zęby miał tak duże i sterczące, że
ust nie mógł zamknąć, a gdy się śmiał, ukazywały się różowe, [...] dziąsła.
Długowłosy Espaniolo nosił białe ubranie lub mundurek z marynarskim
kołnierzem, a w zimie granatowy płaszczyk z białym futerkiem. Pończochy
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zawsze białe, i tak samo były ubrane jego siostrzyczki, znacznie ładniejsze
od niego. Urok siostrzyczek i ubranka rozlała blask na brzydkiego chłopca.
Teraz krótko ostrzyżony i podgolony wspaniale, Espaniolo miał na
sobie wojskowy mundur z granatowym kołnierzem.
Niewiele było do wyjaśniania.
Espaniolo przystąpił odrazu do rzeczy. Służy w jadnostce Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako oficer polityczny, a ściślej mówiąc
pracuje w redakcji pisma Za naszą i waszą wolność.
- Acha.
Praca redakcyjna jest bardzo ciekawa,
- Tak,
Wojsko też go pociąga i chciał przejść do służby liniowej, ale
zwierzchnicy zdecydowali inaczej. Posłali go na front ideologiczny.
- Acha.
Może nawet opuści wojsko i przejdzie do cywilnej pracy na cywilnym
froncie ideologicznym.
_ Acha, acha.
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Zresztą: co to za różnica? Walka ideologiczna jest ta sama na
cywilnym, czy na wojskowym froncie.
- No tak, no tak.
Pisze dużo.
- Ach tak?
No, bo jest o czym. Specjalizuje się w tematyce imperialistycznej.
Dostając dużo bardzo ciekawych materiałów.
- A mamusia? - spytał nagle Jojo.
Espaniolo zamilkł, przyjżał się Jojowi, chcąc wybadać ile też złej woli
tkwi w pytaniu Joja; po zastanowieniu uznał pytanie za prowokację i odparł
pytaniem:
- Dlaczego pytasz?
Jojo wzruszył ramionami.
- Z ciekawości.
Espaniolo pomyślał chwilę, poczem wyszczerzył zęby i odpowiedział:
- Dobrze, dziękuję, zdrowa.
I dodał:
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- Nie wszystko rozumie, ale w zasadzie aprobuje moją postawę.
Matka Espaniola była jak on, i jak jego siostry, czarnowłosa,
czarnooka, blada, jak wszystkie dzieci miała wystające przednie zęby,
nosiła się biało i czarno, czerwono i żółto, w odzieniach ostrych i
skontrastowanych.
Starała się też o to, aby jej suknie, płaszcze i peleryny zajmowały dużo
miejsca i w górę i wszerz. Poza tymi barwnymi postaciami matki i dzieci
plątał się jak mucha, niepozorny, łysawego człowieka o niskim czole z
wąsikiem uczepionym u garbatego nosa - ojciec i mąż, łacinnik z
zakonnego gimnazjum, autor zbioru religijnych liryków, ogłoszonych
własnym nakładem.
Wit, bo tak miał w rzeczywistości na imię Espaniolo, został przez
matkę doprowadzony do kościoła i oddany księdzu doktorowi - jak
powiedziała - na służbę bożą.
I miało to być przeznaczenie, albowiem - jak powiedziała - Wit
otrzymał wyraźne powołanie kapłańskie. Od najwcześniejszego
dzieciństwa bawi się tylko w księdza.
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- To ślicznie, to ślicznie - powtarzał ksiądz doktór uśmiechając się słodko i
przywołał zaraz Joja, który przysłuchiwał się z boku rozmowie, przedstawił
go jako doświadczonego ministranta, i polecił opiekę nad nowym kolegą.
Kiedy wyszli, ksiądz doktór pomilczał chwilę, patrząc w uchylone okno
Zakrystii, za którym hałasowały wróble, potem rzekł:
- Ciekawi ludzie ... Tacy czarni ... Tacy ogniści ... Jak Hiszpanie ... Ten
mały ... Skąd to wiadomo Kogo Bóg powołał? Ten kto to - dotknął ręką
sutanny - ponosi na sobie tak z 10 lat może dopiero powiedzieć czy był
tylko powołany, czy też wybrany ... a tu nagle już wie? Ten Mały
Espaniolo ...
- Jak ci na imię? - Spytał Espaniolo nazajutrz rano, gdy wkroczył do
zakrystii w białych pończochach i granatowym mundurku z kołnierzem w
ręku niósł sznurkową siatkę, w niej jakiś pakunek.
- Józek.
- Czy zechcesz ze mną służyć do mszy świętej, Józku?
- Acha.
- Bądźmy przyjaciółmi.
3415

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

- Tak, oczywiście.
- Mam własną komżę - wyszczerzył zęby i wyjął z siatki pakunek. Komża
była cała z tiulu.
- Powinno się ją nosić na sutannie, ale na granatowym mundurku też ładnie
wygląda. W domu ma sutannę.
- Acha?
- I ołtarz na całą ścianę. Ty masz ołtarzyk?
Jojo nie miał.
- Ma 24 ornaty. Siostry mi haftują. I dużo rzeczy. Teraz mi szyją
dalmatyki. Czy chciałbyś odprawić ze mną do asysty. Jeszcze kogoś
takiego musimy znaleźć. Ty masz powołanie?
Jojo nie wiedział. Jojo nie wiedział jeszcze czym będzie, co lubi, w co
wierzy, i do czego się nadaje. Jojo, którego jeszcze nikt wtedy nie nazywał
Jojem, zachowywał się zawsze, od początku swego istnienia, jak zabawka
zwana jojem: kółko na sznurku, które wypuszczone z ręki wypadało z
wielkim rozmachem, poczem jakby przestraszone własną śmiałością
powracało do ręki.
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Tak było dopiero [...] Miniona, aby ten sam mechanizm wykryć w
Józku, chłopcu nieśmiałym a lękliwym, wyskakującym naprzeciw losowi i
naprzeciw zagadkom życia za szaleńczą odwagę i powracającym do punktu
wyjścia równie szybko.
W wyniku zwątpienia.
Na skutek zwątpienia.
Paryż, 6.XI.78.
Zły stosunek do ludzi. Nadmiar pretensji. Odruchy człowieka
nieudanego. Podejrzliwość. Kołtuńskie kombinacje.
6.XI.
Języki gotowe i język własny.
Języki gotowe: retoryka, żartobliwy, kombinacja żartu i retoryki.
Język, który robi się z form poprawności i bystrości umysłu.
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Język własny tworzą się z wewnętrznego doświadczenia - jest to język
przemilczeń.
6.XI.
- Musimy kiedyś pogadać, Józku - rzekł Espaniolo szczerząc zęby.
- Tak, oczywiście.
7.XI.
I rozstali się.
Gdzie jest Regina?
Tańczyła z Kwiatkowskim w kuchni przy radiu. Byli sami.
Kwiatkowski okręcił się dokoła niej i głowę przewiesił przez jej ramię, bo
był mniejszy. Wyglądało to tak, jakby Regina wyłowiła z wody topielca.
Ale skolei to ona miała wyraz twarzy topielicy.
Przyszła tu w panice. Minion zgadł i Kryśka czekała na coś. Czekała na
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wiadomość od Gawlika i na Gawlika samego. W Gawliku była zakochana,
jeśli można tak powiedzieć, jeżeli można tak nazwać tę niemądrą i nieczułą
niewolę, jaką jej narzucił ten aktywny hazard oraz działacz Organizacji
Młodzieży TUR, któremu nie dość było tych dwóch organizacji, lecz
założył jeszcze inną, nielegalną. Polegała na dochodzeniu prawdy
historycznej wbrew twierdzeniom propagandy.
Było trzech członków rzeczywistych i dwóch kandydatów. Nosili
rewolucyjne pseudonimy (Topór, Młot, Sierp, Gilotyna, Nagan), czytali
reakcyjne dzieła, wysnuwając z nich program polityczny różny od
oficjalnego w szczegółach i w zasadach. Regina nie była formalnie
członkiem Organizacji (która nosiła nazwę, Orzeł i Gwiazda), niewiele
rozumiała z jej doktryny (którą do wierzenia podawało ścisłe kierownictwo
złożone z Topora, czyli Gawlika i Młota, czyli Wujta - jąkały) była
natomiast wtajemniczona w szczegóły organizacyjne i w plany, a zadanie
jej polegało na pomocy technicznej. Przepisywała na maszynie odezwy i
biuletyny, wkładała je do kopert, wypisywała na nich adresy, które
zdobywali towarzysze (taka była oficjalna nazwa członków), następnie
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rozsyłała.
Lecz jeden z kandydatów - Nagan - załamał się, oświadczył, że zrywa z
organizacją i wstępuje do ZWM. Ścisłe kierownictwo wydało na niego
wyrok śmierci. Właśnie wtedy, kiedy szczeniaki przyszły do Reginy w
pokoju z Gawlika - Topora, toczyły się dwustronne narady i o wyniku
Topór przyszedł zawiadomić Reginę.
Wtedy Regina postanowiła wynieść się z tego domu, zerwać z
Gawlikiem, nie oglądać na oczy więcej ani jego, ani całej organizacji i Orła
i Gwiazdy, zmienić wszystko, wszystko.
A przede wszystkim opowiedzieć.
Przez cały wieczór szukała kogoś, komu mogłaby to opowiedzieć. Aż
zobaczyła Joja. Odczepiła się od Kwiatkowskiego, który zresztą był pijany
i podbiegła do Joja, zawieszając mu ręce na szyję:
- Jojo, wyprowadź mnie stąd.
*
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Notować ucieczki myśli:
myśl uciekła mi do wczorajszej wizyty Drawicza, do Niemiec, do tego,
co mówił o Niemcach, że wypierają się hitleryzmu, twierdząc, że
wszystkiego narobili Prusacy i do mojego wspomnienia o Geigrze z
Darmstadtu, który mieszkał u nas w czasie okupacji i przedstawiał ojcu
hitleryzm, jako wspaniałą słodką utopię - domki dla robotników, Kraft
durch Freude etc. - a wojnę jako konieczność narzuconą im przez Anglię.
I przypomniałem sobie jeszcze raz nasze mieszkanie, łazienkę z wybitą
szybą, nawet zapach gazu, który się z niej wydobywał, i parą, która
wypełniało ciasny, korytarzyk, gdy się ktoś kąpał.
I jak Geiger uciekał przed matką.
Paryż, 9.XI. rue Surcouf.
Nie chcę być Twoim zawodowym oficerem. Chcę być Twoim
szpiegiem, dywersantem.
Tak powiedziałem Ryśkowi Chrzanowskiemu: odchodzę od Niego, aby
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wrócić i przynieść Mu w darze moje doświadczenie.
Jakgdyby posag. Jak dotąd jest mizerny. Ale mam jeszcze szanse.
Warszawa, 10.XII.
Lenistwo to "Smutek z powodu tego, że dobro jest trudne". (Św.
Tomasz z Akwinu).
Dobro jest tym trudniejsze, im mniej związane z obowiązkiem.
Dobro jest trudne, gdy jest dowolne.
Przeciwieństwem lenistwa jest gorliwość, tzn. dobra służba.
*
Technika: czytanie, wypisy, kompozycje z notatek.
Zrób sobie dyscyplinę z tego co dla Ciebie najtrudniejsze, tj. z czytania
uważanego i systematycznego.
3422

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

*
(Pisane we wkładce notesu)
Ojcze Święty,
przed laty, u świętego Floriana w Krakowie, okazałeś wiele serca mojej
chorej Matce "Obyś tyle dobrego zdołał zrobić dla Kościoła Powszechnego
i dla całej ludzkości, ile zrobiłeś kiedyś dla bardzo nieszczęśliwej kobiety,
którą umocniłeś i pocieszyłeś.
Życzę Ci tego z głębi duszy.
Wilga, 27.6.1979.
Nic.
29.6.
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"Idź, sprzedaj co masz".
To znaczy: wyrzeknij się swego i oddaj się na służbę. Bóg abdykował
na rzecz człowieka wchodząc w jego los i w jego naturę; nawet jako Bóg
rodząc się człowiekiem, i umarł jako człowiek, aby zmartwychwstać do
pełni ludzkiej i boskiej chwały.
Żyć umierając; przechodzić w stan chwały przez wyrzeczenie - oto cała
tajemnica chrześcijaństwa i cała jego względność. Wszystkie religie były i
są związkiem człowieka z Bogiem przez ofiarę jaką człowiek Bogu składa.
Bóg objawił nową prawdę przez Chrystusa: złożył się sam w ofierze. I to
jest droga Chrystusowa.
*
Zacznij wszystko opowiadać od dnia 21.12.1950 roku.
*
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Ks. X. zadał mi wtedy pytania, które dziś dopiero mogę potraktować
jako zadanie do wykonania. Powiedział mi mianowicie, że na to, aby stać
się na powrót członkiem Kościoła Katolickiego, muszę zdać sobie sprawę z
tego na czym polega oryginalność chrześcijaństwa.
Spróbujmy rzeczywiście odpowiedzieć na to pytanie.
Po pierwsze, czy chrześcijaństwo musi być oryginalne? Bardzo
możliwe, że przy bliższym zbadaniu okaże się ono synkretyczną
kompilacją, i że jego teologia - liturgia, etyka, [...] etc. to po prostu zlepek
najróżniejszych elementów. I z tego wcale nie musi wynikać, że
chrześcijaństwo nie jest religią objawioną; wszak przez ducha jest
wszystko, co stanowi doświadczenia religijne ludzkości przed Chrystusem.
Chrystus nadaje nowy sens wszystkiemu, co przed Nim ludzkość zrobiła w
zakresie rozumienia Boga i uzyskania z Nim kontaktu. Nadaje też nowy
sens wszystkiemu, co ludzkość zrobiła dla udoskonalenia samej siebie.
Chrześcijaństwo nie jest (prawdopodobnie) oryginalne w swej
intelektualnej, czy emocjonalnej warstwie, ani w środkach wyrazu, ani w
formach organizacyjnych. Nie jest ani nową religią, ani nową filozofią.
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Chrześcijaństwo jest nową wartością, nowym kierunkiem wiary i myśli.
Dlaczego? Ponieważ odwraca w ogóle relację Bóg-człowiek. Dotąd
człowiek składał Bogu ofiary; teraz Bóg sam siebie ofiarował się za
człowieka. Bóg niejako abdykował na rzecz człowieka. Tego dotąd nigdzie
nie było. To jest "nowe", to jest "oryginalne", to jest punkt zwrotny w
dziejach człowieka, w dziejach wszelkiej religii. Chrześcijaństwo nie jest
nową religią, jest nowym duchem religii w ogóle.
Aby tak odpowiedzieć na to pytanie trzeba przestudiować ... Ba, ileż
trzeba przestudiować!
Przede wszystkim trzeba zbadać stan świadomości religijnej w okresie,
kształtowania się chrześcijaństwa, a następnie zbadać jednocześnie
chrześcijaństwo od strony jego etycznego wkładu - wkładu w relację
między człowiekiem a Bogiem i w konsekwencji w stosunki między
ludźmi.
Zdaje mi się, że ta synkretyczna idea chrześcijaństwa z podkreśleniem
jego roli krystalizacyjnej w całym starożytnym świecie, odpowiada w jakiś
sposób na pytanie co ma chrześcijaństwo robić dzisiaj ... Przecież nie
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podbijać, ale szukać; przecież nie nawracać, ale "nadawać sens" temu co
jest. Być twórczym, uniwersalnym synkretyzmem.
Mój temat to odpowiedź na pytanie mojego spowiednika sprzed - ilu/? 28 lat: czy chrześcijaństwo jest oryginalne.
Z tym, że sama anegdota o tej spowiedzi powinna się znaleźć
wyłącznie w przedmowie.
*
Niedokończona spowiedź.
1. Moja spowiedź.
2. Gniew księdza.
3. Odpowiedź: chrześcijaństwo nie jest oryginalne, jest natomiast odnową
wszystkiego co stare.
4. Na czym ta odnowa polega: on chcieć wyrzeczenia i miłości. Więc to ja
miałem rację.
5. Ale dalsze dzieje moje dowiodły, że to on miał rację, ponieważ sam
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mojego odkrycia jeszcze wtedy nie rozumiałem, skoro trzeba było aż 30
lat, abym spowiedź dokończył.
Wilga, 30.6.
Jeżeli kościół ma szczerze, tj. z dobrą wiarą zabiegać o udział
katolików w życiu publicznym, to musi dowieść, iż nie zamierza obalić
ustroju, a więc wycofać się z akcji opozycyjnych; i może zabiegać o
uprawnienia tych katolików, którzy w te akcje nie zaangażowali się
dotychczas, innymi słowy, istnieje sprzeczność pomiędzy akcją opozycji,
która zmierza do zmiany ustroju, a dążeniem Kościoła, który domaga się
miejsca Kościoła i katolików w tym ustroju.
Czy jest to właśnie sprzeczność rzeczywista, czy tylko retoryczna, to
inna sprawa.
Można uważać całą tę akcję Kościoła za retoryczną, bo wiadomo, że
gdy się stanie to, czego się Kościół domaga, ten ustrój będzie już innym
ustrojem.
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Można też uważać, że Kościół domagając się swego miejsca w tym
ustroju dąży do swego unicestwienia - do zmiany całego ruchu katolickiego
w PAX i wszystkich kapłanów w księży-patriotów ...
Tu już dochodzimy właściwie do progu wiary: albo wierzymy, że
kościół jest silniejszy i wprowadzony do wewnątrz wrogiej struktury
zmienia ją pozostając niezmienionym, albo jesteśmy przekonani, że kościół
pogodzony z wrogą sobie strukturą traci na swej substancji.
Kwestia jest o tyle retoryczna, że - jak dobrze wiemy - żądania
Kościoła nie zostaną nigdy spełnione, chyba, że PRL będzie zmuszona
zrezygnować ze swej strukturalnej jedności, a wtedy rację będzie miał
Kościół: struktura, w której wnętrzu się znajdzie, nie będzie już tą samą, a
On ten sam.
Wilga, 1.7.
"Sprzedaj co masz i rozdaj ubogim".
To znaczy - w moim wypadku - poświęcić to, co dla mnie
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najcenniejsze, tj. aspiracje literackie dla tego, co uważam za obiektywnie
najcenniejsze tzn. Dla dobra Kościoła.
Nie, źle to powiedziałem.
To znaczy w ogóle zmienić punkt widzenia na wszystko - na siebie i na
innych. Tzn. przyjąć chrystusową drogę, a to jest droga unicestwienia, ale
unicestwienia tryumfalnego. Unicestwić siebie i uznać siebie za sprawę
drugorzędną, wtórną, a za pierwszą mieć dobro Boga i bliźnich.
To znaczy (jeszcze nie to) przyjąć postawę służby, służby we
wszystkim, co robię, także w literaturze. Jaka to ma być służba? Czego po
mnie można oczekiwać? Jak pogodzić ostatecznie zasadę służby z
rozwojem talentu, o który powinienem dbać?
Muszę koniecznie przeczytać "Naśladowanie".
Warszawa, 3.7.79.
Napisałem quasi-reportaż o mszach papieża w Warszawie i w
Krakowie, ale nie jestem zadowolony. Minoderyjne. Zagraża mi nowy
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rodzaj minoderii - minoderia katolicka z dodatkiem kokieterii.
Konwertyty? Trzeba uważać i trzymać się tonu możliwie obiektywnego,
chłodnego.
Napisałem mnóstwo, a nie tknąłem tej sprawy, na której zależało mi
najbardziej. Nie odpowiedziałem na pytanie jak możliwa jest msza na pl.
Zwycięstwa albo na Błoniach, i jak w ogóle jest możliwa. Jak możliwe jest
sacrum. Jak to powstaje, jak się rodzi, gdy biorą w tym udział elementy tak
różnorodne i tak sprzeczne.
4.VII.
Konkluzja:
Sacrum z nowych elementów, z rzeczy, z retoryki, z elementów
społecznych i historycznych, sacrum ludowe (masowe) sacrum
przemienionego tłumu, "zgromadzenia charyzmatyczne. Jego cechy:
efemeryczność, okazjonalność. Rozchodzący się tłum, to nie jest gromadka
wierzących ... Ci, co odchodzą, są bardziej samotni ... Co odczuwają, co
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zachowują jakie są ich uczucia do weteranów świętej wojny. Jakiś smutek,
a zarazem przemiana związku ... Sentyment dla miejsc uświęconych tym
przelotnym związkiem. Treści: sprzysiężenie, religijne, Mesjaniczne! Treść
mszy na Błoniach wybitnie mesjaniczna. Silny udział tych historycznych
Charyzmatów. ...
*
Jestem człowiek"małej wiary". Wziąłem kiedyś kościół i moje
powołanie do służby poważniej niż wszyscy, którzy mnie do niej żartem
zachęcali, ponieważ wziąłem poważnie, żartowali ze mnie jeszcze bardziej.
Wtedy zawstydziłem się, wycofałem i zdegradowałem moje ambicje. Jak
wszyscy byli ze mnie zadowoleni wtedy, gdy powiedziałem, że chcę zostać
buchalterem. Oto poważny chłopiec - powiedzieli.
Potem wziąłem na serio małżeństwo ... Na serio. I teraz przypomnij
sobie historię sześćdziesiątego roku.
Wziąłem na serio literaturturę i wyznaczyłem sobie wymagania i
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standardy, których nie umiałem spełnić.
*
Dopiero teraz mogę "bezkarnie" zająć się religioznawstwem, socjologią
i psychologią religii, albowiem od tego, co przeczytam nie zależy już moja
wiara. Po prostu badania te nie mają żadnego wpływu na fakt wiary, czy
niewiary; wiara nie zależy zupełnie od stopnia wiedzy o religii i o Bogu.
Jest zatem odpowiedzią na potrzebę serca. Jest to akt przyjęcia religijnej
dyspozycji wewnętrznej za oś centralnego życia.
Ale tej dyspozycji religijnej nie należy utożsamiać ze szczególną
dyspozycją chrześcijańską, czy nawet - szczególną dyspozycją katolicką.
Dyspozycja katolicka jest jakościowo inna, jest bardziej złożona od
zwyczajnej dyspozycji religijnej. Zawiera w sobie zwyczajną dyspozycję
religijną - jakkolwiek ją nazwać, poczuciem sacrum, misterium tremendum
czy jak tam, i coś jeszcze: dyspozycją do reinterpretacji, do
dowartościowania tej tendencji w specyficznie katolickim, tj. duchu
3433

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

uniwersalizmu etycznego; w duchu ekumenicznym.
*
Dobro jest trudne m.in. dlatego, że jego zapoczątkowanie nie cierpi
zwłoki i w przeciwieństwie do celu, który jest szczytem wzniosłości,
poczyna się prymitywnie. Jest nieodłączne od pewnego upokorzenia bodaj przed sobą samym.
Nawet tu piorun pod Damaszkiem był trochę śmieszny, bo Szaweł
spadł z konia.
*
Co jest pierwotne w rozwoju postawy religijnej: pojęcie Boga, czy jej
wzór zaobserwowany u innych, których naśladujemy z instynktu,
przymusu, lub wyboru? Co jest pierwotne? Co jest rozstrzygające?
Mnie się zdaje, że pierwotne jest to naśladownictwo, które w dialektyce
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chrześcijańskiej oznaczałoby.
Wilga, 8/VII.
List do Kolossan.
Paweł przypomina im najpierw, że pierwszą rzeczą, jaką dowiedzieli
się Kolossanie o "Dobrej Nowinie", było to, że przynosi nadzieję. Zanim
dowiedzieli się czegokolwiek i uwierzyli w cokolwiek, zdobyli nadzieję. "I
tak wasza wiara i miłość są oparte na tym, czego się spodziewacie" (1,5)
"Chrystus jest widzialnym podobieństwem niewidzialnego Boga".
(1,18)
Dalej Paweł powiada, że dla Chrystusa (czy też przez Chrystusa), który
jest "pierworodnym synem Boga" (tzn. chyba to samo co "dziedzicem")
Bóg stworzył wszystko "na niebie i na ziemi", "wszystkie rzeczy widzialne
i niewidzialne", "w tym władze duchowe, panów, królów i władców", "cały
wszechświat" - powiada - "przez niego i dla niego".
Jak rozumieć to "synostwo"? Na czym Paweł to swoje przeświadczenie
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opiera? Na świadectwie samego Chrystusa, który mówił o sobie, jako o
Synu Bożym, - zapewne. Świadkowie zdarzeń ewangelicznych opowiadali
zapewne to, co jest zawarte w Ewangeliach - sceny, w których Bóg sam
zjawiał się i oznajmiał głosem: "Tu jest syn mój miły, jego słuchajcie (nad
Jordanem i na górze Tabor). Sceny te wolno chyba uważać za konfabulację
pewnego przeświadczenia - za afirmację rozpowszechnionej wśród
wyznawców Chrystusa wiary, że jest on rzeczywiście Synem Bożym.
Czy Mesjasz, którego oczekiwali Żydzi i zapowiadali prorocy miał być
Synem Bożym, czy też jest to idea późniejsza? Zdaje mi się (*)
sprawdzić!), że wedle pojęć judajskich, Bóg jedyny nie ma syna, i że idea
Bożego Synowstwa była ta, która faryzeuszów oburzyła najgłębiej i którą
uważali za bluźnierstwo.
Żydzi byli konsekwentnymi monoteistami. Ale nikt poza nimi!
Nikt: ani Egipt, ani Iran, ani Grecja. We wszystkich tych religiach, Bóg
występował wplątany w jakiś dramat osobisty. Bóg Żydów też przeżywał
dramat, ale jego partnerem tego dramatu był naród Żydowski. Można więc
powiedzieć, że w religii Żydów synem Bożym jest sam Izrael - lud
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wybrany, którego tryumfy i upadki Bóg Jedyny, Jahwe, przeżywa jak
swoje własne i któremu oddaje ziemię i narody, i dla którego stwarza
wszystko na niebie, i na ziemi etc. Więc Chrystus odbiera Izraelowi jego
rolę, jego miejsce, jego przywilej, i chociaż z Izraela pochodzi oświadcza
wyraźnie, że nie jest z nim identyczny; "Królestwo moje nie jest z tego
świata" ... "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, a wreszcie przez to,
przyjmuje do siebie nie-Żydów, i że jego zachowanie i jego cała retoryka
nie mieści się w żydowskich pojęciach.
Obiecuje synostwo każdemu, kto jest identyczny z Nim Samym - a jest
to identyczność etyczna, nie zaś etniczna - mistyczna, nie historyczna. To
jest tak jakby dziś stanął wśród rozszalałych Polaków Jan Paweł II i
przemówił do nich jakimś innym, nieznanym językiem, namawiając ich,
aby się go nauczyli, jeżeli chcą być jedno ze "swoim", papieżem".
Prawdopodobnie rozerwalibyśmy go na strzępy, albo po prostu
ukrzyżowali.
Otóż Jezus Chrystus przedstawiając się Izraelowi jako Syn Boży,
oświadczył im mniejwięcej, że sam jest Izraelem, ale dla całego świata. Że
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jest - on sam - właśnie tym, za kogo oni się uważali, i że muszą w to
uwierzyć, czyli wyrzec się swej natury, swej identyczności z Bogiem, a
utożsamiać się z nim - z Chrystusem. I to jest przesłanie do całego świata,
do każdego człowieka. Każdy człowiek uważa się w jakiś sposób za
dziecko boże; każdy naród uważa się za bożego wybrańca i pupila. Każdy
człowiek sądzi o sobie (a najsilniej mówią tak dzieci), że Bóg spełnia
zasadniczo ich wolę; to jest zasada religii magicznej (a także mistycznej,
która jest sublimacją magii). W życiu każdego człowieka zjawia się
Chrystus, aby go rozczarować: powiedzieć, że nie jest sam przez się
dzieckiem Bożym, i przynieść nadzieję powiedzieć, że ma dopiero szansę
stać się tym dzieckiem przez utożsamienie się z prawdziwym dzieckiem
Bożym, z prawdziwym Synem Bożym, tj. z Chrystusem. Chrystus każdego
człowieka leczy z magii i każdy naród z ... mesjanizmu, czyli "wypędza
ducha ... obdarza słuchem, wzrokiem, zdolnością chodzenia ... życiem ... "
Chrystus jest Bogiem-Człowiekiem. Przez Chrystusa Bóg powiada
człowiekowi: mnie nie zrozumiesz, nie pojmiesz nigdy, bo jestem
Tajemnicą. Możesz mnie tylko kochać, tak jak kochasz samego siebie.
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Człowiek może dojść do swego Boga tylko przez człowieka, bo
rzeczywistość ludzka jest jedyną, którą naprawdę rozumie. Do mnie
możesz dojść przez samego siebie; kochać mnie możesz tylko przez miłość
ludzką. Posyłam Ci, kogoś, kto jest mną i tobą jednocześnie. Kochaj go tak,
jak kochasz siebie, jak kochasz swego ojca, i swego brata, swego syna, a
zrozumiesz moją miłość - i przyjmę tę twoją ludzką miłość, jako miłość dla
mnie. "Oto Słowo Boże". Oto jest ta nadzieja, na której oparli swą wiarę
Kolossowie.
*
Czy Bóg to wszystko nam oznajmił, czy myśmy to wymyślili?
Dwie są na to odpowiedzi: jedna brzmi tak: jest to pomysł, który
powstał w dobrej szkole teologicznej korzystającej z prorockiej,
mesjanistycznej tradycji hebrajskiej, z mistycznych religii Iranu i Egiptu, z
idei platońskich i neoplatońskich, z poetyckich spekulacji sekt greckich.
I druga odpowiedź, taka: jest to myśl, do której dotarł umysł ludzki
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zaprogramowany dla niej"przed wszystkimi wiekami". Skierowany do
prawdy bożej od samego początku i przedtem, jest to myśl stara i złożona z
wielorakich wątków, które wyjaśniła w pewnym miejscu, w pewnym
czasie, za pośrednictwem człowieka, który oświadczył, że jest jej
wcieleniem i dał się za nią zabić i potwierdzona przez tych, którzy wierzyli
w jego nieśmiertelność i dali się też za to zabić.
Pierwsza odpowiedź jest pozbawiona ryzyka i sensu; ma wartość
archeologiczną, i możemy ją wpisać do naszych encyklopedii.
Druga odpowiedź jest odpowiedzią wiary i wedle niej możemy żyć.
Pierwsza odpowiedź jest oczywista.
Druga szalona.
Pierwsza nie przynosi nic.
Druga odpowiedź jest "tym, czego się spodziewamy". (Kol. 1,5).
*
Uczucie człowieka przyzwyczajonego do tego, że w sklepie jest tylko
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to, czego nie chce, i który znajdzie się nagle w sklepie, gdzie jest tylko to,
czego pragnie: oto moje uczucie.
*
12.7.
Zapamiętaj raz na zawsze: opieszałość i wszystko co ją ukrywa, jest
nieposłuszeństwem; jest zdradą.
14.7.
Lęk przed zapisaniem osobistego doświadczenia, i zarazem pokuta;
miłość własna, czy obowiązek.
Ale przecież na to zostało mi dane, abym je zwrócił! Jestem je Bogu
winien.
3441

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Wilga, 15,7.
Naprawdę, nie wiem jak pokonać ociężałość umysłową, jak
skoncentrować się, jak pozbyć się roztargnień.
Może podzielić czas pracy na bardzo krótkie odcinki? 15 minut - ani
chwili więcej, a potem 15 minut obowiązkowej przerwy na czytanie
czegokolwiek. Pracę, w razie powodzenia, stopniowo przedłużać chwile
pisania - 30 minut, 45 minut, pozostawiając niezmienione owe przerwy na
czytanie.
Przygotowywać sobie coś atrakcyjnego. W ten sposób na 3 godziny
pracy miałbym wpierw równo 0,5-1,5 na pisanie i czytanie, później - 3
kwadranse na lekturę. Czysty zysk.
Ale musi być to też lektura "rozumowa", z notatnikiem, i nie wolno jej
przesuwać!
Warszawa, 16.7. 4:30 rano.
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Nie zabrałem wczoraj z Wilgi młodej pary; widziałem ich wszystkich
na przystanku, widziałem jak autobus przyjechał nie zatrzymawszy się,
widziałem jak odchodzili w stronę Wilgi, trzymając się w pół, a potem
poznałem ich, mijając ich na drodze. Spojrzeli na mnie wyczekując, a ja się
nie zatrzymałem.
Dziękuję Ci Panie, że przez ten grzech dałeś mi poznać jak daleko
jestem od Ciebie i dałeś mi zasmakować goryczy jaką grzech sprawia.
Zanadto pyszniłem się bliskością Ciebie, zanadto się sobie podobałem.
Żałuję: popsułem Ci plan, popsułem Ci myśl. Zawiodłem Twoje
zaufanie i zaufanie młodych. Nie sprawiłem dobrego, które mogłem był
sprawić odwożąc do domu i świadcząc przed nimi o Tobie. Bądź miłości.
9:15.
Tak mnie to męczyło, żem się wyspowiadał. Tak, był to grzech, i było
to zarazem odkrycie. Odkrycie prawa bożego, które od prawa ludzkiego
(Każdy mógł tym młodym pomóc) tym się różni, że jest kategoryczne,
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niezależne od mej dobrej woli, dobrego usposobienia, od kaprysu, od
sympatii. Wedle prawa bożego mamy dla drugich poświęcić nie tylko moją
wygodę - co jest, ostatecznie, najłatwiejsze - ale, moją ambicję, mój
interes, mój honor, moje bezpieczeństwo. Chodzi o to, aby banalna pomoc
nie była jałmużną ofiarowaną zamiast pomocy rzeczywistej; i o to, aby
odmowa banalnej pomocy nie była znakiem, że dusza moja zdrewniała!
17.7.
Wstałem o 4:35.
Czytanie listu do Tessalon I.
18.7.
Dziś o 3:50.
Poprawianie "Świętego tłumu".
Nie wiem jakie to jest.
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*
Co teraz?
1. Święty Augustyn.
2. Poprawić Kryptę.
3. Piłsudski.
4. Postanowić coś z "Gombrowiczem" (myślę o zbiorze pt. "Gombrowicz i
inni"), albo napisać o Gombrowiczu z moralistycznego punktu widzenia,
tzn. rozprawić się z "Gombrowicziadą".
5. Kontynuować "Moją sprawę".
6. Przepisywać i porządkować notesy.
*
Do świętego Augustyna trzeba przeczytać chyba Chestertona i w ogóle
zajrzeć co w nim pisane.
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Wilga, 22.7.79.
Okropne sny: byłem w szpitalu dla umysłowo chorych i
przyprowadzono grupę młodych, umundurowanych debili dla wysłuchania
wykładu wokół mojego łóżka (może nawet na mój temat). Usiedli rzędem
na moim łóżku.
Ale w jednym z nich poznałem sąsiada z Ariańskiej, który mi
opowiedział o swoich nieszczęściach z czasów okupacji.
*
Czytanie Biuletynów Informacyjnych. Okropny poziom publicystyki
(Walc i Wierzbicki), krzykliwie redagowane wiadomości, trochę
podejrzana historia "bojówek".
I świetny artykuł Michnika o wizycie papieża. ...
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*
Czyt. Cywińskiego: "Doświadczenia sześciu pokoleń". (Znak 10/11,
1978).
*
"Przekształcenie idei polskości w system nie ideologiczny, ale
moralno-religijny ... nadało jej szczególną trwałość w świadomości
społecznej uniezależniając jej sens od następujących porażek politycznych,
w działaniom na rzecz sprawy polskiej przydało określonego stylu.
Rewolucja moralna 1860-62:
"Istotą tej rewolucji była niespotykana uprzednio trwała integracja
znacznej części opinii publicznej w obronie swobód narodowych i
obywatelskich i gotowość do bezkompromisowego manifestowaiu
zbiorowych przekonań."
Cyw. uważa powstanie 1863 za prowokację zmierzającą do zdławienia
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tej właśnie"rewolucji moralnej".
23/7.
Wczoraj bóle żołądka, głowy, dreszcze, 10 godzin okropnego snu, czyli
jakaś "fybra".
Pisać, pisać. Spisać wszystko jak stałem się tym, czym nie chciałem.
Co zrobiłem z moją wyobraźnią, z moim pragnieniem, z moją wolnością, z
moją skłonnością do dobra.
*
P. czyli romantyzm.
Co to znaczy: na planie życia P. - kolejne zdrady; na planie historii
Polski rozbijanie bloków politycznych "myślą nadrzędną";
na planie aktualnym:
Problem myśli nadrzędnej zwalniającej od wyborów ideowych 3448
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dodatkowym czynnikiem jest papież - nowy Piłsudski; złudzenia i ryzyka:
zdać sobie sprawę z klęsk Piłsudskiego i z kosztów moralnych
piłsudczyzny: wyjałowienie polityczne, myślowe - sentymentalizm
polityczny, awanturnictwo polityczne.
Gdyby P. żył ...
Czy byłby Petainem?
Czy byłby Ceaucescu? lub Titem?
Czy byłby ... Gomułką?
Czy byłby ... "podziemnym bohaterem"?
Próżne pytania: P. nie żyje.
Błędy są nie do powtórzenia, ani sukcesy nie są do powtórzenia.
Warte zapamiętania są myśli; te wyrażone, zapisane i te, które kryły się
w czynach.
*
Z Cywińskiego:
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"... Gdy w ramach walki z narodowością zaborca zaatakował wartości
powszechnie przeżywane jako podstawowe: wiarę, język, ziemię; na tym
poziomie wystąpił powszechny opór, obrona niezbędnego minimum".
*
Jestem prawie pewien, że przed ukazaniem się książki Cywińskiego
(Rodowody niepokornych) myślałem o napisaniu książki o tym pokoleniu.
Okazuje się, że mam intuicję zatem, ale brak mi sił, stanowczości, woli i
wytrwałości ich realizacji.
*
Co dziś zrobić!
Napewno książkę o religijności w Polsce.
Rzplita Krakowska - pokazać jak się broni rzeczy małej ...
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Wilga, 24.7.
Wczoraj myśl taka: czy zobaczymy w owym udręczonym,
bezwzględnym człowieku, z którego śmiali się inni, k r y t e r i u m, czyli
chyba Chrystusa, zrozumiałem również, że takim k r y t e r i u m, czyli
Chrystusem, jest moja matka, i czy zrozumiałem, że było to objawienie mi
drogi zbawienia przez przyjęcie mojego obowiązku mojego losu, Mojego
Krzyża? Bo jeżeli tego nie zrozumiałem, to nie zrozumiałem nic, i ten
ksiądz, który mnie wtedy skazał na 29 lat (28) męki i błądzenia miał rację;
gdybym był wtedy poszedł za tą moją pierwszą myślą, stałbym się
chrześcijaninem fałszywym; natomiast znacznie prawdziwszym byłem
przyjmując K. .... Bo przecież wtedy powiedziałem sobie wyraźnie, że ona
jest kryterium - wspomnij na drogę przez pole i widok gór - a szedłem z
listem w kieszeni i pewien byłem wtedy zupełnie, że jej naiwne wezwanie
do miłości jest czymś, czego odpychać nie wolno.
Przypomnij sobie dobrze swoje własne założenia! Były dobre! Były
mądre. Potem się to wszystko zaciemniło ... prawda ale z kolei w 1961
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roku byłem konsekwentny w 1971 też byłem konsekwentny. I jestem w tej
sprawie konsekwentny po dziś dzień, chociaż jest to konsekwencja, która
niezupełnie mi odpowiada ...
Ale nie myśl, że konsekwencja inna tzn. rozpoczęcie wszystkiego
wedle objawienie grudniowego 1950 dałoby Ci radość każdego dnia!
I w ogóle: radość ... Nie ma radości każdego dnia, nie ma radości za
darmo - prawdziwa jest tylko ta odświętna, a najprawdziwsza ta ostateczna,
za którą płaci się smutkiem wiele dni.
*
Jak to wszystko opowiedzieć?
Przecież nie mogę opowiadać bezpośrednio.
*
Jedno jest chyba pewne: Bóg mnie nie chciał mieć wśród swoich sług.
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Gdyby chciał, to tam w konfesjonale u św. Anny, czekałby na mnie ktoś
inny.
Ale - z kolei - możliwe jest rozumowanie inne: w konfesjonale mógł
równie dobrze siedzieć diabeł, a ja powinienem był wykazać więcej
wytrwałości, i wykonać to, co mi tamten wówczas kazał (czytać?) i wrócić
do niego lub szukać innej drogi. Widocznie nie zależało mi wtedy tak
bardzo. Widocznie motywy nie były tak poważne; jakże prędko
pochwaliłem się Jankowi ... Co prawda, jego "wybuch radości" zraził mnie
natychmiast. Zanadto przypominał mi wtedy ... o. Bonawenturę ....
*
Ale jak to wszystko opowiedzieć? ... Tak jak zacząłem.
Czy w ogóle nie opowiadać, a przerobić na pewną teorię, - w tym
wypadku na teorię znaków bożych, na próbę ułożenia jakiegoś alfabetu
Bożego.
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Wilga, 29.7.
Wczoraj pogrzeb Stachury, który powiesił się, uciąwszy sobie przedtem
prawą rękę na znak, że nie będzie więcej pisał. Bereza powiedział w mowie
nad grobem, że Stachura nie żył, nie rozumiał, nie wiedział, nie myślał tylko pisał. Obok niego zawodziła po chłopsku matka, w czarnej chustce na
głowie podtrzymywana przez - chyba - brata poety: tęgie indywiduum z
lokiem na czole, z baczkami, z wąsikiem, w czarnym garniturze i w
żółtych, spiczastych butach na bardzo wysokich obcasach.
Stachura był od roku w leczeniu psychiatrycznym. Samobójstwo
popełnił po ucieczce ze szpitala, gdzie ukradł ok. 500 pigułek różnych
leków psychotropowych. Zażył podobno ok. 300 - popełnił więc
samobójstwo w stanie kompletnego oszołomienia z tym, że zamiar nosił w
sobie od dawna. Był chorym człowiekiem, ale rodzaj tej choroby i klimat,
który ją otaczał zasługuje na uwagę. Grób otoczyli jego wielbiciele - bo
miał takich - ludzie, którzy czytali jego pisma ostatnie jako objawienie
nowej prawdy, a jego samego uważali za człowieka walczącego o tę
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prawdę, szamoczącego się z tajemnicą jak Jakub z Aniołem. On sam siebie
uważał za proroka i miał takich, którzy tę wiarę podzielali, nazywając go
"Guru-Stachuru".
Pozatem otoczyli go koledzy, z których co drugi jest kandydatem do
podobnej choroby i podobnej śmierci; ludzie, z których (Henio) Bereza,
albo Sandauer, albo Rogoziński układają potem "szkołę", pokolenia i grupy
- ludzie gotowi za to pisanie rzeczywiście oddać życie. Było paru z
rozpaczy pijanych - "z rozpaczy!" - których miny świadczyły o tym, że
czują się w śmierć Stachury najdokładniej wtajemniczeni, że ją "rozumieją
jak nikt". Jeden z nich - Himilsbach - złapał mnie niedawno za klapę
marynarki i z wyrazem ostatecznej rozpaczy wykrzyknął:
- Słuchaj mnie: Babel pisał?
- Pisał - odpowiedziałem.
- Faulkner pisał?
- Pisał.
- Ale jak! - zawył Himilsbach i rozpłakał się.
Jest starym, podchodzącym pod sześćdziesiątkę, siwym człowiekiem, a
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ma takie tylko zmartwienie!
Powinienem był mu odpowiedzieć:
- I to jest twoje jedyne zmartwienie stary, siwy człowieku?
Wczoraj widziałem go jak w pewnej chwili wdarł się w tłum otaczający
mogiłę i jak pruł "do Edka", aby wykonać ten jakiś kabotyński numer.
A obok niego stał również pijany i z absolutnym zrozumieniem
uśmiechający się Śliwonik - drugi chłopiec siwiutki jak gołąbek.
Zwariowane pierdoły, sflaczeli old-boye epigońska awangarda wariaci,
którzy dobrze wiedzą gdzie stoją konfitury, old-boye! A przy nich jakieś
naśladujące ich dzieci, które za 20 lat - jeśli żyw będę - obejrzę znów na
jakimś pogrzebie, w takim samym stanie upojenia młodością i liryką.
Wiele obłąkanych zjawisk współczesnego świata polega na
rozpowszechnianiu, wśród nas obyczajów elity.
Pornografia była rozrywką i przywilejem arystokracji; gołe obrazy i
rzeźby zdobiły salony pałaców i były tam na miejscu - oglądając je tam
dzisiaj, nie dziwimy się im i uważamy za przejaw osobliwej kultury.
Niezmiernie byśmy się zdziwili wykrywając gołe figurki z drewna,
3456

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wydłubane kozikiem w góralskiej chacie, a garncarza, który wypalałby
grupę gołych ciał kłębiących się jak na obrazie Rubensa nazwaliśmy albo
maniakiem, albo zawodowym pornografem. Dziś lud ma Rubensa w
ilustrowanej gazecie, i to jest pornografia.
Orgie, kombinacje małżeńskie, wolna miłość były również przywilejem
bogaczów, i nawet nikt się temu nie dziwił. Moraliści uważali sami, że
pieniądz jest źródłem występku, a chrześcijaństwo właściwie utożsamia
bogactwo z grzechem. Lud wyładowywuje swe orgiastyczne skłonności na
odpustowych, czy innych, zbiorowych pijaństwach, albo jakichś
sezonowych grach. Dzisiaj może sobie to zafundować każdy.
Podobnie - jakkolwiek to z innej beczki - każdy może dziś uczestniczyć
w sztuce i każdy może być lirykiem. I to co było osobliwą kulturą grup
artystycznych XIX wieku, kulturą cyganerii, rozwłóczyło się jak zaraza:
treści liryczne zupełnie podobne do tych, jakie wyśpiewywali, prawdziwi
poeci, chłonie dziś szmer ze swego radia: śmierć, miłość, los, nienawiść
etc. Większości ludzi wystarcza byle chłoną, brzdęk, ale umysły wrażliwe i
te treści i przejmują się, i "idą w drogę" - czy mają, po temu talent, czy nie.
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Los Stachury i jemu podobnych wydaje się taki sam jak na [...] czy
Nervala; niebezpieczeństwo polega na tym, że te krążące w powietrzu
zamienia liryczne trafiają na każdy podatny grunt, centrum to, co było
wartością kultury, którego się po prostu w niebezpieczną epidemię
psychiczną. Szpitale i poradnie psychiatryczne zmieniają się w kawiarni
literatury, a Związek Literatów w dom wariatów.
Od paru lat jem obiad w Związku, do którego gwałtownych ryków
jakie wydaje z siebie pijany obłąkaniec i gruźlik - Ratoń. Siedzi w
przedsionku kawiarni i lży przechodzącego, oraz siedzących przy stolikach,
a ci udają, że go nie widzą, i nie słyszą. Nie można go wyśmiać, bo jest
poetą. I gdyby to był taki sam wariat, który zamiast pisać wiersze i lżyć "po
literach", pokazywałby genitalia, a zwłaszcza gdyby nie był znany z
nazwiska - wyrzucono by go dawno. Błagają o to lżone przez niego
kucharki, ale broni go środowisko, jako "swego", kiedy go któraś z
kelnerek wkurzyła zdrowo, jedna z pań wzięła go w obronę, mówiąc: ale to
jest poeta!
to bardzo piękne. Powinna była powiedzieć ...
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- On jest poetą jak my, a my jesteśmy wariaci jak on. Dlatego nie damy go
ruszyć.
*
Dlaczego jesteśmy wariaci? Dlatego, żeśmy drugorzędnej rzeczy
przypisali wartość najwyższą. Pisanie jest wspaniałą rzeczą, kiedy służy
jakiejś większej rzeczy, ale samo w sobie - samo i dla siebie - jest niczym i
poświęcenie mu żywota jest obłędem takim samym, jakim byłoby
skupienie całej uwagi na liczeniu gwiazd na niebie. Szukanie w tym
chwały osobistej jest pychą wariacką - tą samą z jaką po krakowskich
podwórkach obnosił Cezar.
*
Nic nie chcę, tylko przydać się Chrystusowi.
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*
30/VII.
Rewelacyjny, niesamowity i zbawczy pomysł: opowiedzieć to
wszystko jako zakonnik-ksiądz.
Zakonnik, który jako dojrzały człowiek odbywa nowicjat, i który w
trakcie tego, jako zadanie duchowe spisuje historię swego życia, historię
swej drogi do Boga, a kończy się jego ślubami zakonnymi!
1.VIII. godz. 17:00.
2.VIII.
Turowicz przywiózł mi tekst z prośbą o poprawki, a ja oczywiście
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wdałem się w jego (tekstu) gruntowną przeróbkę, która mnie napowrót
zasmuciła. Co drugie zdanie wydaje mi się bez sensu i składu. Stanąłem na
3 stronie i - ani rusz! Nie wiem co zrobić. Najchętniej wyrzuciłbym
wszystko do kosza.
Widziałem wczoraj "Dyrygenta". jest okropny!
Polski artysta skoro opuści teren polityki i historii, okazuje się
ordynarnym, źle wychowanym dzieckiem, nie ma nic do powiedzenia o
najbardziej ludzkich sprawach o miłości, o sztuce, o ambicji. Wajda nie jest
reżyserem, tylko organizatorem. Nie pracuje w ogóle z aktorami. Kiedy ma
dobrych aktorów - jak Zapasiewicz, albo Cybulski - ma dobry film, a kiedy
ma złych - jak Seweryn i Janda - ma złych. Giełgut jest w tym wszystkim
obcym ciałem i ogląda się go jak dewizowy towar na wystawie. Owszem,
gatunek dobry i przyjemnie popatrzeć.
Wilga, 3/VIII.
Nie poprawiłem szkicu o Papieżu. Napisałem do Turowicza list, że
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straciłem dla tego tekstu serce i cierpliwość.
Napisałem też do Wajdy list w 10 punktach żądający poprawek w
filmie.
Nie będę więcej pisał żadnych próz: ani powieściowych, ani
"wspomnieniowych". Będę pisał tylko artykuły i eseje.
Wilga, 4.8.
To co napisałem wczoraj - ostatnie zdanie - powinienem przyjąć jako
najuroczystsze zobowiązanie. Ogólniej jeszcze sformułowałbym to tak:
wyrzekam się zamiarów i ambicji twórczych, a przyjmuję rolę komentatora
i krytyka.
Gdybym miał to postanowienie potraktować serio - byłaby to z
pewnością najtrudniejsza i najpoważniejsza decyzja, jaką w życiu
podjąłem. Wymagałoby to ode mnie skupienia całej uwagi na odbiór i na
rozumienie cudzej myśli, cudzego zamysłu, cudzego gniewu. Byłby to z
mojej strony - w tej chwili, akt najgłębszej pokory, na jaki mógłbym się
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zdobyć.
Będzie to akt czysty tylko wówczas, gdy podejmę go bez żadnych
ubocznych myśli i bez żadnych ubocznych zastrzeżeń ("kiedyś, może ...
jeśli przyjdzie mi pomysł ...)
Nie - i koniec. Odrazu!
*
Co miałbym (Attention au conditionnel!) w takim razie do zrobienia:
1. Piłsudski dla Zdzisia;
2. Omówienie DiP-u; (Doświadczenie i Przyszłość - przyp. KK)
3. św. Augustyn;
4. Gombrowicz.
W dalszej perspektywie:
1. Skompletowanie szkiców literackich;
2. -"- -"- politycznych;
3. -"- -"- religijnych;
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4. uporządkowanie notesów i skomponowanie z nich książki refleksji,
snów, pomysłów, wspomnień - Silva rerum;
5. A potem zobaczymy.
*
Czytanie Dodda ("Założenie? chrześcijaństwa").
Dodd traktuje Jezusa jak kogoś, kto sobie planuje akcję (por. str. 152)
zmienia zamiary rozpoznaje sytuację etc. - podczas gdy Jezus - jako Syn
Boży - wiedział z góry co Go czeka. Osobliwość ewangeliczna "akcji"
polega ona właśnie na tym, że nikt nie wie co się stanie dalej prócz Jezusa,
który wie wszystko.
Dlatego "wszystkie wydarzenia ewangelii mają charakter "czynnej
przypowieści, a Jezus występuje jak gdyby w charakterze reżysera
wydarzeń, których przebieg i koniec zna doskonale, a tylko zabiega o to,
aby spełniły jak największe wrażenie i aby miały dużo świadków.
Wydaje się w ogóle błędem traktowanie historii Chrystusa wedle
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normalnych kryteriów. Te wydarzenia są nie do zrekonstruowania. Jezus
napewno umarł i uczniowie napewno uwierzyli w jego Zmartwychwstanie.
Bez tych dwóch wydarzeń nie przedostałby się do pamięci współczesnych.
Reszta jest interpretacją. Natomiast osobowość Chrystusa jest obecna w
apostołach, w ich nauczaniu, w całym stylu Kościoła, to znaczy w tym, co
jest w Kościele dobre. W tym co Jezusowi przypisywano. Czy naprawdę
jadł z celnikami i prostytutkami? Niewiadomo, ale napewno był
miłosierny, solidarny z najbiedniejszymi etc. Czy napewno błogosławił
dzieci - niewiadomo, ale z jakich przyczyn poczuwali się do tego biskupi
Kościoła etc. Ewangelie nie są świadectwem wydarzeń, ale świadectwem
wiary, i jako takie są nieomylne i "natchnione".
*
Kim był Jezus? Inne to już pytanie dla historyka - a odpowiedź na nie
brzmi: nikim - a inne - dla wierzącego, chrześcjanina - odpowiedź brzmi
zgodnie z duchem naszej wiary: Synem Boga Żywego. A może "Syn
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Boży"znaczyło tyle, co "pobożny Żyd"?
*
Wciąż czuję, że "rewolucja Chrystusowa"kryje się w czymś innym, i że
jest ona uchwytna w jakiejś jednej zasadzie.
Ogólnie powiedziałbym tak, że Chrystus wymienia strukturę religii
archaicznej na struktury nowe:
1) strukturę ofiary na strukturę współdziałania z Bogiem i współżycia we
wspólnocie (wiernych ponieważ nie na rzecz wielkiej ofiary, która
przewyższałaby ofiarę samego Boga, to co dawaliśmy Bogu, oddajmy teraz
biednym);
2) strukturę
"wiernego powrotu" na strukturę nawrócenia
(zmartwychwstania).
W związku z tym zmienia się duch modlitwy i liturgii - staje się
rozmową z Bogiem - rozmową, której przedmiotem jest relacja - układ
stosunków z Bogiem, które przybierają kształt rodzinny; uwaga poznawcza
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przenosi się z natury Boga na naturę człowieka - tajemnicą złącza się serca
ludzkie - miłość, i jej perypetie. W czym się to zawiera? W listach
apostolskich przede wszystkim, i one stanowią świadectwo podstawowe,
natomiast Ewangelie wydają się fabułami dostosowanymi do istniejącej już
doktryny i utwierdzonej już wiary.
*
"Syn Człowieczy" zasiadający na prawicy mocy bożej znaczy tyle co
"człowiek ostatecznie pojednany i zjednoczony z Bogiem" - nowy
człowiek, którego prekursorem, zwiastunem jest Jezus Chrystus - Bógczłowiek (w którym natura ludzka i boska łączą się w jedno) - człowiek powiedzmy ostrożnie - tajemniczy, człowiek-sakramentalny - noszący w
sobie pełnię Boskiej świadomości i pełnię ludzkiej natury. Wszystko
wskazuje na to, że Paweł dowiedział się o Zmartwychwstaniu od Piotra.
Ten miał najwięcej powodów do tego aby spotkać Tego, którego się zaparł,
aby uzyskać od Niego przebaczenie, a nawet misję utworzenia Kościoła.
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Ujmując rzecz cynicznie: Zmartwychwstanie jest głównie mistyfikacją
(lub przywidzeniem) Piotra; ujmując rzecz teologicznie: Chrystus
zmartwychwstał właściwie w ekspiacji Piotra, właśnie przez "nawrócenie"
Piotra! Właśnie przez nawrócenie tych wszystkich, którzy go dość
nikczemnie opóścili (o tym, że Jan stał pod krzyżem, wiemy tylko od
samego Jana ..., który z kolei twierdzi, że pierwszy dobiegł do pustego
grobu ...
I nie miejmy im tego wszystkiego za złe; nie bylibyśmy inni
odważniejsi wśród wydarzeń, ani uczciwsi w pisaniu.
Tak czy tak ewangelie są świadectwem ich poczucia winy, ich miłości i
ich wiary - i z tego zrodził się kościół.
Zresztą podobnie pisze Dodd:
"Mieli absolutną pewność, że spotkali się z Jezusem ... Stanowiło to
odzyskanie bezcennego związku osobistego ... Była to także ... ich
rehabilitacja po klęsce w godzinie próby". Stali się nowymi ludźmi w
nowym świecie, ufnymi, odważnymi, przedsiębiorczymi, przywódcami
ruchu ..." (str. 179)
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Ale, dla tej zmiany potrzebowali jeszcze czegoś: umocnienia w Duchu
Bożym "Pocieszycieli". Zdaje się, że Duch Św. był wynikiem takiego
"rozumowania" po to, aby apostołowie mogli odzyskać niewinność, moc
działania, Jezus musiał do nich wrócić; ale zostać nie mógł - więc odszedł
do nieba; ale bez Niego - bez Boga na Ziemi - Apostołowie nie mogli
wykonać swej misji. Otrzymali więc Ducha - Pocieszyciela, czyli powiedzmy językiem psychologicznym - Świadomość misji. Zdolność jej
wykonania.
Świadomość ta "zstąpiła" na nich, gdy byli razem, gdy się z sobą
pogodzili, gdy się zdecydowali na wspólne działania. Nagle poczuli się
wtedy mocni, zdolni, sprawni, i nagle okazało się że wszyscy ich
rozumieją. Mogło to być nawet połączone z euforią, której wspomnienie
zachowali w zabawnym incydencie - wyszli na rynek w takim stanie, że ich
posądzono o pijaństwo.
A może rzeczywiście pili wino "na pamiątkę Chrystusa" i uderzyło im
trochę do głowy?
A uradowani podjętym wspólnie postanowieniem kontynuacji dzieła
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Chrystusowego, podnieceni zrozumieniem jego nauki może rzeczywiście
wrzeszczeli jak pijani?
Podobnie Dodd:
"Wydarzenia które stanowią historię nie polegają na tylko "magiach
faktach". Zawierają w sobie nowe znaczenie, jakie fakty te miały dla ludzi,
którym się zdarzyły; a realność ich rozpoznaje się poprzez podległe
obserwacji konsekwencje ...
I o apostołach:
"Oni sami przeszli przez śmierć do nowego życia. Ciemność i
osamotnienie Wielkiego Piątku, jak też nieszczęsny szabat, który po nim
nastąpił wyzuły dla nich życie z wszelkiego sensu. Na "trzeci dzień" jednak
"powstali razem z Chrystusem", jak to wyraził Paweł, a to wyznanie nie
jest mniej podstawowe od wiary niż orędzie, "Chrystus zmartwychwstał".
(180).
7.8.
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Ustalmy więc taki porządek:
1. Co wieczór notuję to, co się wydarzyło i w największym skrócie to, co o
tym myślę.
2. Co rano tę notatkę przepisuję i myśl moją rozwijam.
3. Włączam do opowieści wszelkie wypowiedzi o charakterze moralnopolitycznym, ewentualnie własne przeżycia, jeśli mają charakter publiczny.
4. Stopniowo uzupełniam "ten Pamiętnik", chronologią za lata 1928 - 1955,
oraz notatkami (rozwiniętymi i opracowanymi) za lata 1955-1979.
Pamiętaj: poszczególne lata chronologii, poszczególne jej części, a
potem poszczególne notatki zaraz na osobnych kartkach, aby można je było
potem uzupełniać.
Albowiem ta książka powinna prezentować jakiś polimprest. (Chyba
powinno być polimeryzm, wieloczłonowość - przyp. KK)
Całą tą historię inkrustować następnie esejami: o pamięci, o sile słów, o
obrazach, o przemienianiu się zdarzeń, o niezręczności, o mitach, czy
tematach rozwojowych osobowości (śmierć, obłęd, świętość, dzielność,
wierność, udręka umysłowa etc.), o "dyslekcji", o grafomanii, w
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szczególności o grafomanii "wymuszonej" na sobie samym, o prawdziwym
powołaniu, o towarzystwie i o samotności, o snobiźmie, o gniewie
politycznym, o nagonkach, o "przychodzeniu do rozumu".
Te eseje powinny być wyodrębnione i stanowić ciąg przypowieści
rozbijających chronologiczny ciąg dzieła.
16.8.
Wszystko je, oczywiście, inaczej, bo zgłosił się Zanussi z zaproszeniem
do współpracy nad filmem o Papieżu. Pozatem prof. Skowronek ogłosił w
Kulturze polemikę z Kryptą, na co muszę już tym razem odpowiedzieć.
Jak napisać ten scenariusz? Nie wiem. Ma to być rzecz o Papieżu tak
napisana, aby On sam w tym nie wystąpił; wymyśliłem coś w rodzaju
"biografii równoległej", tzn, zamierzam opowiedzieć historię człowieka,
który Papieża czyli Karola Wojtyły nie zna, i nigdy go właściwie nie
spotkał, ale którego życie zawiera wszystkie te same składniki, składa się z
tych samych wątków, przebiegło przez te same "katarakty"; jest to więc
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człowiek, który o Wojtyle wie wszystko nigdy z nim nie rozmawiając, i
którego los raz po raz przecinał los samego Wojtyły. Mój bohater jest inny,
ale tak samo jak Wojtyła "uwarunkowany"; co więcej życie Wojtyły stało
się, czy też było, zawsze osobliwym kryterium jego życia.
Jest to po prostu kryterium świętości.
To się powinno zacząć od rozmowy dwóch chłopców na temat kim
chciałbyś być: bohaterem, świętym, zwyczajnym człowiekiem, poetą,
aktorem.
Po rozmowie idą do teatru Słowa; tam trafiają na zamieszanie: Lolek
oświadczył, że wstępuje do seminarium. Zamieszanie we wspólnocie
artystycznej.
Chłopcy wychodzą - Tadeusz chce zrobić to samo, wpadają w łapankę.
Pod strażą idą oczyszczać ghetto.
Nowy kryzys na widok tych cierpień ludzkich.
I: widzimy naszego bohatera po wojnie zbuntowanego.
Awantura z ojcem o matkę.
Psychoza religijna - rozmowa z matką o małżeństwie i cierpieniu.
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Idzie za matką do kościoła.
Kazanie ks. Wojtyły.
Zofia i ciąża.
Zofia odmawia skrobanki.
Małżeństwo. Spowiedź u ks. Wojtyły.
Nowa Huta.
Młody robotnik.
proces księży. Odmowa podania, ale za to podpis.
Spotkanie z przyjacielem.
Październik. Syn, który w nic nie wierzy.
Jego degrengolada, szukanie ideału - powrót do owej [...] z czasu
okupacji.
Bierzmowanie i kazanie bpa. Wojtyły o Duchu Świętym.
Śmierć syna.
Rozpacz Tadeusza.
Jego samotność. Nie może nikogo znieść przy sobie. Nie może się
zrealizować. Wyznanie uczuć. Wszystko dla imienia. Wspomina rozmowę
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z Wojtyłą, który zrezygnował z imienin. Spotkanie z Marianem, który jest
reżyserem - który powrócił do wiary.
Wyprawa w góry - spotkanie z "oazą" - z młodością, która śpiewa i
zbiera kamienie. Ofiara.
Same cierpienia. Wywiezienie ojca do domu chorych. Wizyta
Kardynała.
Rozmowa z ojcem o cierpieniu i o służbie.
Błonia.
*
Film, jak mi powiedział Zanussi, będzie zrobiony, czy my w tym
weźmiemy udział, czy nie; jest producent, który chce na tym zarobić,
Watykan zgodził się i dał na to pieniądze, a Papież nie protestuje. Tylko
my możemy zrobić to z sensem i uratować Papieża od śmieszności.
Wilga, 26.8.
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Od trzech dni rozmawiam z J.C. I wszystko odtąd wygląda inaczej!
Od dzisiaj nowa zasada: piszę tylko rano, a później pod żadnym
pozorem do biurka nie wracam. W ciągu dnia wyrabiam w sobie głód
pisania na następny dzień.
To samo dotyczy przepisywania, gdyż jest ono właściwie też pisaniem.
Te rozmowy z J.C. muszę spisywać.
Warszawa, 27.8.
Nie wstałem rano, źle się czuję, pochmurno, głupie sny.
Zupełnie zgubiłem plan filmu. Już mi się wydaje bez sensu ten, który
tydzień temu naszkicowałem.
*
Nie wiem zupełnie co zrobić z "Kryptą". Nie potrafię nie tylko
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odpowiedzieć na zarzuty, ale nawet przypomnieć sobie o co mi chodziło,
gdym tę szkodliwą bzdurę pisał.
jedno jest pewne: ten szkic w całości obronić się nie da.
Można obronić jego tezę generalną, a inne bronić lub oddawać - unikać
natomiast obrony ostrości, bo bym w takim razie wpadł w dalsze, nowe
nonsensy.
Wilga, 2.9.
Był ks. Boniecki. Przywiózł kalendarium Jana Pawła. Przeczytałem ile
mogłem w ciągu 2 dni i w trakcie pracy nad odpowiedzią prof.
Skowronkowi, i ręce mi opadły. Ten człowiek jest jeszcze bogatszy i
jeszcze ciekawszy, niż myślałem, i wszystko wskazuje na to, że po prostu
nie byłem godny spotkania z nim, i nadal nie jestem. Kiedykolwiek i
gdziekolwiek spotkałbym się z nim, czy u św. Floriana w 1950 roku, czy
gdzieś jeszcze wcześniej, czy potem już jako pisarz z biskupem, czy dzisiaj
jako zadyszany konwertyta z Papieżem, pędzący, aby go gdzieś doścignąć,
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aby go złapać za kraj sutanny, gdziekolwiek bym mu wszedł w drogę,
zwaliłbym mu pod nogi moje nerwice, narobił zamieszania moimi
zabiegami, i czyste powietrze, w którym on przebywa, i które wokół siebie
stwarza, zatrułbym fałszem, którym jestem do cna przeniknięty. Nie byłem
i nie jestem godny, i czuję jak nie mogę się z tego podźwignąć, jak nie
mogę się wyzbyć tych duchowych bolestów. Dotychczas myślałem, że z
moim wnętrzem mogę robić co mi się podoba, że wystarczy, abym
powiedział "chcę", a będzie tak jak chcę. Ale ten nie jest. Mam do
czynienia ze zwartą, stwardniałą, rządzącą się własnymi prawami naturą
złożoną ze wszystkich rzeczy, które budzą mój wstręt - z ambicji przede
wszystkim, z zawiści, z zawiedzionych oczekiwań, z pamięci o rzeczach
złych, z niespełnionych uczuć, z żalów - mam do czynienia z naturą, która
jest moja, choć uformowana w całości przeciw mnie. Rozmaicie dotąd
odczuwałem wewnętrzne podzielenie: jako niemożność czynienia dobra,
lub walkę różnych motywów, jako pożądanie budzące jednocześnie wstyd,
jako skłonność do ofiary z siebie i zarazem bunt w imię poniżonego ja,
rozmaicie, ale zawsze jako układ dynamiczny. Teraz to podzielenie
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oglądam z prawdziwym przerażeniem, jako coś co jest mi już nadane, i to
nadane na zawsze; jako coś co jest mi nadane z moim własnym udziałem, z
mojej winy. Oto mam co chciałem. Dokładnie to. Otrzymałem spełnienie
moich pragnień i skrytych życzeń, i jestem głęboko nieszczęśliwy.
Odczuwam to podzielenie wewnętrzne jako wieczny wyrok. I odczuwam
dopiero teraz jego powagę, podczas gdy dotąd przyglądałem się moim
walkom wewnętrznym, jak teatralnemu przedstawieniu.
O co mi teraz chodzi? Ach, o tak wiele! Wszystkie pragnienia całego
życia kłębią mi się teraz pod czaszką i kłócą się między sobą, jak
spadkobiercy w domu zmarłego; wszystkie pragnienia mojego całego
życia, kłócą się między sobą o to, które z nich będzie mnie reprezentować
należycie, które spełni dokładnie moją ostatnią wolę. Bo ja mam tylko
jedną rzecz do spełnienia, a nie wiem, która to ma być.
To znaczy wiem, ale wciąż nie mogę do owego mojego nowego
przekonania zaadoptować mojego organizmu ...
W gruncie rzeczy, niechętnie to wszystko piszę, i wcale nie czuję, aby
pisanie było moją organiczną potrzebą. Spełniam to jak obowiązek.
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Świadomość życiowej pomyłki, jaką był wybór tego właśnie zawodu jest
dla mnie całkowitą nowością. Ze zdumieniem widzę, przypominam sobie,
żem się na to pisanie zdecydował pod naciskiem moich kolegów.
*
Dlaczego właśnie poszedłem na polonistykę? O studiach
polonistycznych słyszałem od Hanki - podobały mi się jako nieustanne
lekcje polskiego, które lubiłem najbardziej. Byłem dobrym polonistą, tzn.
dobrze pisałem, dobrze czytałem, rozumiałem, interpretowałem. Ciekawiło
mnie życie literackie jako gra stylów, ambicji, indywidualności - jako
swoisty teatr, w którym występują charaktery zapisane. Owszem miałem
ochotę wziąć w tym udział. Zaczynałem, próbowałem pisać, ale były to
próby dość rozpaczliwe. Wymyślałem skomplikowane fabuły, zawsze
bardzo współczesne, zupełnie wyzbyte z poezji - tj. z fantazji z prób
wypowiedzenia siebie, interpretacji świata w całości - ciężkie
wypracowania, w których najwięcej uwagi poświęciłem opisowi
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krajobrazów, lub domów, czy mebli. Próbowałem pisać wiersze, w których
nie osiągnąłem nawet swobody grafomana - owej lekkości, która rasowemu
grafomanowi pozwala zapisywać całe zeszyty. Radość sprawiło mi
opowiedzenie o tajemniczym gościu - przebudziłem się raz (było to przed
maturą) z gotową historią o kimś, kto przychodzi do mnie
przeegzaminować z życia i zdecydować o tym czy mam być dopuszczony
do matury. Ja mówiłem, on zaś śmiał się tylko "ha, ha, ha" ... Pamiętam, że
wypisywanie tego "ha, ha, ha" sprawiło mi dużą przyjemność, niemal
muzyczną. Moja spowiedź składała się z samych niespełnień. Było tam pamiętam - niespełnienie poetyckie i niespełnienie erotyczne. Na końcu
tajemniczy gość poważniał, wyciągał z torby strzykawkę i prosił o
odwrócenie się do niego plecami, uspokajał mnie, wyjaśniał, że jest po
prostu lekarzem - psychiatrą, i wbijał mi igłę w kark.
Myślę, że ten kilkuminutowy utworek - jedyny w moim życiu - jaki
napisałem d'un seul trait, był wyrazem ostatecznej rozpaczy, i że po nim
powinienem był zadać sobie pytanie "co dalej". To był właśnie znak pustki
- znak, że na wszystkich wybranych przeze mnie wtedy drogach życia
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duchowego, zawodowego i osobistego czekało mnie niespełnienie. Tego
ducha nie umiałem wtedy odczytać. Zrozumiałem, że jest to zachęta do
pisania. Poczułem się utalentowany i napisanie tego utworu służyło mi za
argument zawsze ilekroć wątpiłem w to, czy mam jakikolwiek Talent.
Wszystko więc interpretowałem na korzyść moich ambicji - jak głupiec głupiec, którym wedle mego przekonania jest każdy, kto wszystko
tłumaczy sobie na swą korzyść.
Z tej głupoty nie uwolniłem się po dziś dzień. Nadal wierzę w to, że się
pewnego dnia we mnie duch rozbudzi, i że spod mojego pióra, z mojej
maszyny, zaczną spływać arkusze pięknej prozy. A ja mam 51 lat i
naprawdę już niewiele mogę w życiu planować.
Zresztą wszystkie plany są nierealne, bo raz po raz wchodzi do mego
domu intruz, rozsiada się, gada i wychodząc zostawia nowy balast.
Teraz wszedł intruz całkiem osobliwy: Zanussi ze swoim filmem o
Papieżu.
Zgodziłem się na to zanim mnie zapytał o zgodę i zanim się
zastanowiłem. Właściwie bez namysłu.
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Motywy są proste.
1. Chcę brać udział w tej imprezie i gdyby Zanussi nie zwrócił się do mnie,
czułbym się obrażony. Głupi motyw, ale silny i nie mogę udawać, że go nie
ma.
2. Chcę poprzez ten film wejść w kontakt z Papieżem. Też głupi motyw, bo
jeżeli film będzie zły - a wszystko na to wskazuje - będzie to kontakt
wykoszlawiony.
3. Chcę się tym zajmować, bo mnie to - tj. Papież i jego życie rzeczywiście interesuje. Też głupi motyw, bo zajmuje się nim od najgorszej
jak gdyby, tj. anegdotycznej strony.
4. Mam uczucie - niejasne - że nikt tego nie zrobi tak dobrze jak ja. To
byłby pierwszy motyw jako tako zrozumiały i zbliżony jest do motywów
twórczych, gdyby miał takie pokrycie w rzeczywistości.
5. Toteż głównym, lub powiedzmy decydującym motywem było to, że - jak
mi się zdawało - miałem na ten film pomysł. Ale czy go mam nadal, wątpię
wobec tego kalendarium, które zmieniło mi zupełnie obraz człowieka. Nie
wystarczy pokazać cień przechodzący przez życie, bo jest on, przeciwnie,
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smugą światła, i nie wystarczy opowiedzieć o kimś, kto o nim wie z daleka,
bo jego prawdziwa wartość realizuje się dopiero w bezpośrednim kontakcie
niemal w dotknięciu ręki, w akcie przyjaźni, miłosierdzia, modlitwą,
wyrzeczeniem, ascezą. To nie jest już tamto inne życie, inny los, to nie jest
wariant mego własnego losu (jak sądziłem), ale zupełnie inna jakość
istnienia, wyższa od wszystkiego, co dotąd widziałem i co sobie
dotychczas umiałem wyobrazić. To jest naprawdę ktoś podobny do Jezusa
Chrystusa, i o Nim świadczący tak jak świadczyli święci. To jest święty.
6/9.
Szklanka wody - nie odmówię sobie szklanki wody.
Skaza.
"Cały jesteś w swojej skazie".
Zaspokojenie potrzeby serca - rób to, czego pragnie twoje serce.
Rozmowa na pięterku.
"To umarło w całości, i może odżyć w całości. "
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7/9.
Dziwne: jak gdybym wcale nie żył. Wszystko przebiega obok mnie; jak
za oknami pociągu. Nie dotyczy mnie. Dochodzą do mnie [...] słów - słowa
bez znaczenia.
*
Żyję do tyłu. kiedy byłem młody, żyłem do przodu. tamto mnie
zgubiło, to mnie gubi.
Wilga, 8.IX.
Gdybym rzeczywiście rozmawiał z J.C. tak jak postanowiłem i
zacząłem, nie wypisywałbym takich bredni, których wstydzę się sam sobie
powtarzać i za które, choć mnie przychodzą do głowy, nie biorę żadnej
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odpowiedzialności. To nie moje myśli!
Wiara w diabła jest oparta na strachu i głębokim doświadczeniu
człowieka, i to nie na doświadczeniu ludowym, lecz (jak wszystko co
zostało włączone do kultury) na doświadczeniu intelektualnym: że
mianowicie istnieje w człowieku sfera, za którą nie bierze
odpowiedzialności. Są to myśli, które pajawiają się same przez się, i czyny,
które również pojawiają się same przez się. Są to myślowe i fizyczne
odruchy, i jest to część naszego życia, które dokonuje się poza wolą i poza
inteligencją, część naturalna - nasza pępowina łącząca nas z ziemią. To jest
dzieckiem diabła - duch tej ziemi.
*
Rozmowy z J.C.: nie wolno Go nudzić
powtarzać rzeczy znanych
kłamać (wie i tak)
udawać (nie ma po co)
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wstydzić się (zna motywy).
*
Stosunek do Pisma i Tradycji: Pomimo wszystkich aberracji wiemy o
co idzie, i to widać już w listach św. Pawła, który z całej Tradycji, już
wybiera to co najistotniejsze.
W całej historii Kościoła, w całej historii Objawienia i nauczania,
widać tę nienaturalną pracę selekcyjną. Selekcjonuje, a przecież wiara
nasza bynajmniej się nic nie zmniejsza, ani też Chrystus, nawet bez
apokryfów, nie jest przez to uboższy.
*
Wilga, 9.IX.
Poza żalem i poza nadzieją, w czystej wiedzy, że On dobrze chce dla
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mnie i ja dobrze chcę dla niego ....
*
Powołanie oznacza jakiś główny kierunek miłości danego człowieka.
Tam, gdzie się jest powołanym, tam się nie tylko kocha, ale tam się daje
siebie z miłości." ...
... (Osoba) najbardziej realizuje siebie przez to właśnie, że najbardziej
siebie daje". (Wojtyła Miłość i odpowiedzialność, str. 51.)
Warszawa, 10.IX.
Przeczytałem brulion, który nazywam "Moją sprawą" - bo jest jak
narazie czysto prywatne. Wydaje mi się to bardzo dobre i ważne. Jeżeli to
uporządkuję i potrafię kontynuować ad infinitum aż do śmierci, będę miał
zawsze co robić i będę miał po co żyć. Jest to pomysł napisania swego
własnego życia w formie "nauki zbawiennej i pożytecznej". bardzo dobrze.
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Ale trzeba to pisać całym sobą - całą energię, całą pamięcią i całym
czasem. I trzeba to publikować; trzeba dać się poznać jako autor tej właśnie
książki.
I trzeba odbyć lektury przygotowawcze:
Montaigne
Seneca etc. ... aby ta książka nabrała myślowego ciężaru.
Proust - oczywiście
Jan Krzysztof
Wszystkie "żywoty" ...
Prawda i zmyślenie
Pozatem biografie!
Zająć się też teoretycznie sprawą biografii, jako pewnej struktury.
Biografia i biografistyka.
Hagiografia.
Legenda.
Mit osobowy.
Osoba i czas. Osoba realizująca się w czasie.
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Mit i osoba.
W ogóle: rusz się chłopcze.
11.9.
Wszystko wskazuje na to, że moich "bohaterów" trzeba opanować na
nowo.
Ale jak?
1. Dobór bohaterów w tradycji polskiej. Pojawienie się bohaterów klęski.
Czy to jest Polska specyfika?
Porównać z bohaterami innych narodów.
12.9.
Dziś od 4:15. Nowela.
Wytyczne co do "bohaterów".
Smoleński: Konfederacja Targowicka 434 - tam wiadomość o
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tworzeniu legendy Kościuszki przez frakcję puławską.
Rola Izabeli Czartoryskiej w tworzeniu legendy Kościuszki - Szukać!
Relacja K. z bitwy pod Dubienką: w broszurze "O ustanowieniu i
upadku konstytucji 3 maja w zmyśleniu, [...] (38)
Nastroje społeczne insurekcji. (W. Tokarz, Bibl. Warsz. 1911, IV).
Brosz. "Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość" - autorswo, rola
Kościuszki i doktryna tej broszury.
W. Hahn: Kościuszko w polskiej literaturze dramatycznej.
R. Arnold: Kościuszko in der deutchen Litteratur.
"Pamiętniki Rogozińskiego" - K. Gaszyński.
Opowiadanie Józefa Pawlikowskiego (w "Weteranie") o spotkaniu K. z
Franklinem. Powtórzone przez Siemicińskiego.
Wilga, 17.IX.
27 rocznica śmierci Matki.
Jak gdybym ją po raz pierwszy przeżył naprawdę. Jak gdybym po raz
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pierwszy naprawdę żałował. jak gdybym teraz dopiero budziła się moja
miłość do Niej. Zaczynam rozumieć czego jej odmówiłem i czym ją
skrzywdziłem.
*
Pisanie noweli o Papieżu. Właściwie o sobie. Jestem w momencie
newralgicznym. Czuję, że mi się ta opowieść z serca wylewa, ale i tak jest
niezdarna.
*
Myśl uciekła mi na chwilę, ale ją notuję, żeby nie była całkiem
daremna: uważam, że Papież robi za dużo gestów symbolicznych, a za
mało darami rządzi. Zanadto rozdaje swoją osobowość i swoją biografię, za
mało formułuje, definiuje, dyktuje.
Gdybym miał Mu radzić, doradziłbym nawiązanie rzeczywistej
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rozmowy ze światem przez organizowanie środowiskowych synodów w
Watykanie. Już nic nie można zrobić bardziej symbolicznego od tego, co
zrobił Paweł VI, gdy odprawił Pasterkę w tunelach metra, ubrany w kask
robotniczy. I już każde dziecko na świecie wie, że Papież był robotnikiem.
Niechby sobie i był. Nowością będzie, gdy robotnicy będą sami o swoich
problemach przemawiać w bazylice św. Piotra. Urządzić Synod
Robotniczy! Obrady nad ewangelizacją zakładów pracy i osiedli
robotniczych w obecności Papieża i biskupów ordynariuszy włoskich - z
udziałem delegatów związkowych i obserwatorów socjalistycznych i
komunistycznych - potem Synod międzynarodowy ... Potem Synod
Młodzieży, potem Synod inteligencji etc. Kościół musi wyraźnie
powiedzieć w jakim stopniu identyfikuje się z problematyką
współczesnego świata, a nie tylko powiadamiać ów świat uroczyście, że
wie o jego istnieniu.
*
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Cała sztuka: nie łudzić się, ale mieć nadzieję.
Nie łudzić się w rzeczach, co do których łudzić się nie należy i mieć
nadzieję co do tych, które na nadzieję zasługują.
Ja zawsze się myliłem.
Na czym polegają te pomyłki - na tym chyba, że złudzenie jest
uczuciem tańszym, a nadzieja droższym. Łudziłem się spodziewając się
korzyści łatwych; odmawiałem nadziei, bo się trzymała z wysiłkiem. Np.
łudziłem się co do socjalizmu w Polsce i co do pozytywnej ewolucji PRL,
bo mi te złudzenia przynosiły korzyści bez wysiłku, a straciłem nadzieję,
co do Kościoła, bo wymagał ode mnie wytrwałości i męstwa.
Ale czy to jest reguła?
Można powiedzieć, że czasem więcej męstwa wymaga brak nadziei, niż
jej brak - takim męstwem wydawało mi się niegdyś zerwanie z Kościołem i
tradycją patriotyczną. Wtedy się pomyliłem, ale kiedy indziej mogłem mieć
rację. Ale uważajmy na to, czy wzamian za oddaną darmo nadzieję, nie
kupujemy za wysoką cenę małych złudzeń - uważajmy: zdaje mi się, że to
jest reguła.
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Co dziś jest złudzeniem, co nadzieją? Ewolucja PRL? Ewolucja
opozycji? Wieczny pokój? Rychła wojna? Długie gnicie? Nagły przewrót?
Cud?
Może reguła jest taka, złudzenia dotyczą rozwiązań ludzkich, a nadzieja
tych boskich.
Kierować się nadzieją, to znaczy egzaminować rzeczywistość z prawa
Bożego, które jest niezmienne.
Ale jak ono się wyjawia, kto je tłumaczy? Kościół czasem milczy. W
czasie wojny milczał - czy należało milczeć także?
Wilga, 18.IX.
W mojej noweli doszedłem do punktu, który muszę wyjaśnić
niezależnie od fabuły, poza fabułę. Jej bohater - Tadek - pisarz,
"intelektualista" uległ anarchizmowi. Przede wszystkim trzeba powiedzieć
jak uległ. To w mojej noweli nie zostało dotychczas powiedziane.
Dlaczego Tadek po powrocie z wojny, wszystko wokół siebie niszczy?
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Teraz musi to właśnie wyjaśnić Marianowi. Ten zaś, jeżeli reprezentuje
oprócz siebie, także punkt widzenia Kościoła, punkt widzenia biskupa,
musi tej jego destrukcyjnej pasji przeciwstawić swe własne doświadczenie,
czy też swą własną dobrą, konstruktywną wolę. Po prostu wiarę.
Nawiasem: uprzytomniłem sobie teraz, że nigdy, przez wszystkie lata
mojego umysłowego dojrzewania, nie miałem partnera do ideowej
rozmowy - do rozmowy o ideach w postawach. Nie było takich rozmów w
naszym środowisku polonistycznym i literackim. Nie było zwyczaju
wspólnego komentowania wypadków. Myśmy przeciw sobie intrygowali:
wybierało się "ideologie", "światopoglądy" w całości (szczególne
upodobanie Puzyny, który np. oznajmiał, że będzie marksistą), dla kogoś
lub przeciw komuś. Janek był katolikiem, Ludwik marksistą, Puzyna
chwiejnym oportunistą (jak sam siebie określał) - a Olgierd i ja dwa biedne
głupki - oscylowaliśmy między dwoma biegunami. Nikt natomiast nie
analizował rzeczywistości, nikt nie zajmował się jej badaniem od strony
zdarzeń. I nikt nigdy nie postawił zagadnienia etyczności.
Rozpatrywaliśmy rzeczywistość i nasze o niej myślenie z punktu widzenia
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poprawności myślowej oraz - ja szczególnie - z punktu widzenia stylu.
Dlatego w końcu Gombrowicz nas opanował. W stylu zastąpił myślenie.
Warto napisać rozprawę pt. "Gombrowicz - czyli o stylu i etapie myślenia".
*
Dobrze, ale gdzie nasza myśl?
Co mianowicie ma Tadek powiedzieć Marianowi, kiedy go spotyka po
tym wszystkim?
Wilga, 29.IX.
Ci, którzy całą swą siłą umysłową i moralną przeciwstawiali się
marksistowskiemu reżimowi, stali się w swych umysłach (o ile nie byli tak
swoiście ukształtowani jak katolicy, a zwłaszcza jak katolicy aktywni w
kościele) negatywnym jego odbiciem i po dziś dzień żyją jego resztkami
przetrawiając je w nieskończoność. Np. Najder. Ja zachowywałem się
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wobec systemu instynktownie jak pływak, który nie chcąc, aby go fala
przeniosła, daje się jej trochę ponieść i zawraca dopiero wtedy, gdy mu się
przewali przez głowę; albo jak kierowca, który kiedy wpadnie w poślizg,
pozwala jego samochodowi, razem się poślizgać, aż straci pierwotną siłą wtedy spróbuje go wyprowadzić.
To ryzykowna taktyka, bo nigdy nie wiadomo jak daleko fala zaniesie i
jak daleko wóz się ślizga, ale jedyna dla tych, którzy wobec siły systemu
stają nieuzbrojeni przez inny, antagonistyczny system: właśnie jak katolicy,
a zwłaszcza księża.
Wilga, 20.IX.
Trzeba jakoś zmienić "bieg" noweli.
Październik i konsekwencje to proste.
Trzeba uwagę przenieść na dziecko Tadka.
Scena bierzmowania, ale z jego punktu widzenia.
A może wszystko opowiedzieć z jego punktu widzenia?
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Jak ojciec niszczy książki.
Bierzmowanie: policzek biskupa i policzek ojca.
Konflikt z ojcem, porozumienie z matką.
Ucieczka z domu.
Sprzysiężenie, jakaś granda, jakiś zawód.
Oaza.
Ojciec, który go szuka, mały, który ucieka.
Biskup go ściąga. Skądś ...
Rozmowa z nim - i chłopak postanawia zostać księdzem.
Dlaczego?
Święcenia.
Prymicje: Tadek przystępuje do niego i otrzymuje błogosławieństwo i
przeprosiny.
Dlaczego Andrzej został księdzem, wzór osobowy.
Jest zafascynowany bardziej Wojtyłą niż własnym ojcem.
Porównuje: Wojtyła zawsze wiedział czego chciał, ojciec nie.
Był prawdziwym mężczyzną, prawdziwym ojcem!
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[...] dopisek na lewej stronie AŚ [...]
1. Tadek niszczy książki, syn go podgląda.
2. Marian - nowa kłótnia?
3. Bierzmowania - policzek biskupa i policzek ojca.
4. Obóz harcerski - pamiętając o tym co ojciec powiedział i co biskup Andrzej występuje odważnie z prośbą, że chce iść do kościoła, i porywa za
sobą grupę.
5. Trafia na biskupa odprawiającego mszę nad jeziorem. Kazanie biskupa.
Nocna rozmowa przy ognisku.
6. Jakiś konflikt z ojcem - może o wybór zawodu - dziewczyna, która go
uwodzi i zawodzi.
Środowiska narkomanów i jakichś kultów.
Ucieczka do oazy. Ojciec go chce sprowadzić do domu siłą.
Andrzej ucieka w góry.
Spotyka się z kardynałem (*) Jakaś analogia do rozmowy z bogatym
młodzieńcem.
Jakieś oznajmienie nieprzegłosowania.
3500

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Jakieś objawienie powołania.
Świadomość niepokochania.)
Jakieś spotkanie w górach, we mgle, na śniegu z nieznanym
narciarzem:
- Co tu robisz?
- Idę w góry.
- Dlaczego sam?
- A ty?
- Ja znam drogę.
- A ja poznam.
- Ależ się zgubisz.
- Okaże się.
- Na kogo się pogniewałeś?.
*
1. Ojciec wyrzuca książki;
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2. Bierzmowanie. Policzek biskupa.
3. Konflikt z ojcem - policzek ojca.
4. Ucieczka z domu.
5. Złe towarzystwo, klęska.
6. Dobre towarzystwo, Kardynał - przełom.
7. kapłaństwo, pogodzenie się z ojcem.
8. Ojciec w zakładzie u swego ojca. Występ Barbary. Kardynał.
9. Konklawe. Wywód: był taki jak my ... No, nie - lepszy.
10. Błonia.
Wilga, 21.IX.
Co z tym wszystkim zrobić?
Inaczej żyć, inaczej myśleć, inaczej pracować.
i skupić się bardziej na obowiązkach i wypełniać lepiej to, czego ode
mnie ludzie oczekują.
Aby być konsekwentnym; powinienem ustąpić z Twórczości, gdzie nie
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spełniam żadnych funkcji i zająć się wyłącznie pisaniem. Ale tego nie
zrobię. Więc - aby moja praca w Twórczości miała jakiś sens, muszę pisać.
Wznowić więc Dedala - absolutnie!
Obserwować ruch wydawniczy de plus pres i wyciągać z tego jakieś
wnioski.
Pozatem pisać eseje i składać je w jakieś całości.
W Dedalu zająć się m.in. biografiami. Biografie i pochodne.
Z.
22.IX.
Nie mogę się uwolnić od uczucia, że jestem kompletnie zatrzymany w
rozwoju, użyty do rzeczy, do których się nie nadaję i postawiony w
sytuacji, której nie chcę i nigdy nie chciałem. Zastanawiam się nad
przyczynami obiektywnymi tego stanu rzeczy i nad błędami, które
popełniłem je sam i ci, którzy mieli na mnie wpływ, i nie mogę dość
nadziwić się jak logicznie wszystko się składało, i jak nielogicznie
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postępowałem. Chciałbym odkryć jakiś jeden główny, podstawowy błąd,
aby go wyeliminować. Nie mogę. Ale chyba ten: brak odpowiedniego
namysłu. Brak uwagi dla osób i dla zdarzeń. osoby traktowałem jak
intruzów, zdarzenia jak przeszkody. Nie przyszło mi do głowy, że każdy
człowiek wnosi do mojego życia coś nowego, i że każdy oczekuje ode
mnie (lub ma prawo oczekiwać) czego nowego. Że każde zdarzenie o
czymś mnie informuje, i że z kolei ja, odpowiadając na tę informację,
przyczyniam się do wyjaśnienia całej rzeczywistości. Nie przyszło mi do
głowy to, że waga rzeczywistości, tzn. znaczenia rzeczywistości, nie kryje
się w jej bezwładzie, który mnie oddziela od rzeczywistości optymalnej,
ale że polega na niepowtarzalności wszystkich jej elementów. Każdy jej
element objawi mi się tylko raz; każde zdarzenie i każdy człowiek, każdy
zbieg okoliczności, każda zła i dobra przygoda, spotykają mnie tylko raz.
To mi nie przyszło do głowy. Stąd apatia, z którą przyjmowałem
wszystko co mi się wydarzało, czyniąc swój charakter i swój los
wypadkową cudzych działań, oraz niezależnych ode mnie zbiegów
okoliczności.
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Obudziłem się bardzo późno. Niewiele mogę już zmienić; mogę
najwyżej o tym opowiedzieć.
*
Było jakoś tak, że ludzie: zdarzenia przepływali przeze mnie
strumieniem nie pouczając mnie w niczym, a tylko żłobiły we mnie
głębokie ślady.
Pamiętam je dzięki temu - bo dawały się zapamiętać, umiałem je
zapamiętać, ale się nie zmieniłem. Moja wrażliwość moralna wyrażała się
w tej zdolności napiętnowania ich, a nie w zdolności do natychmiastowej,
moralnej właśnie reakcji. Zamiast mówić sobie: to nie dla mnie, nie chcę w
tym, przy tym być, tkwiłem biernie, patrząc a nawet udając (niezdarnie), że
mnie to bawi, i że - w gruncie rzeczy - jestem z tej samej gliny. Dlatego np.
nigdy nie wyraziłem mojej dezaprobaty dla wyraźnego zła, które
dokonywało się w mojej obecności - jakkolwiek byłem i jestem tak
krytyczny wobec różnych ludzkich wad, ułomności, czy śmieszności.
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"Głupota"była dla mnie niewybaczalna - i nie miałem dość ostrych słów
nawet dla bardzo szlachetnych ludzi, których uważałem za głupków, tzn.
takich, co szlachetni są dlatego tylko, że nie ogarniają całej sytuacji (za
głupka miałem Jana Wiktora, czy nawet Gołubiewa); nikczemnik, który jak
mi się wydawało, ogarniał, całość; zasługiwał w moich oczach na dyplom
"inteligentnego" i wybaczałem mu wszystko. Do takich zaliczałem Kotta,
albo Andrzejewskiego.
Skąd pochodziły te standarty, inteligencji? Por. Standart inteligencji w
klanach towarzyskich opisanych przez Prousta.
Właściwie zdolność do zła była wtedy w moich oczach lepszym
znakiem umysłowej jakości od skłonności, od przywiązania do dobra.
Dobrych miałem za naiwnych (a więc za takich miałem katolików, bo przy
każdej okazji mówili o tym samym, np. o wartości osoby ludzkiej), a złych
za inteligentnych, lub conajmniej bystrych. Wolałem więc Machejka od
Kisiela, bo pierwszy wiedział wszystko o systemie, któremu służył i
odkrywał, ku mojej uciesze, coraz to nowe jego osobliwości, a drugi
powtarzał w kółko to samo; pierwszy wiedział, że inaczej być nie może, a
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więc dobre jest to, co jest, drugi zaś traktował tę zdeterminowaną
rzeczywistość tak lekko jakby była tylko czyjąś pomyłkę i jakby nadawała
się do naprawy:
-+godz. 16 - może teraz?
-+Nie mój to jest czas, i tracąc go nie swoje tracę.
-+Wilga, 25.IX.
Opowieść o bezzębnym człowieku w szpitalu, o księdzu ze św. Anny i
o dalszych konsekwencjach, a także o pozytywnej i negatywnej roli ks. W.
w tym wszystkim - nie uwolnię się od niej nigdy, jeżeli jej w końcu nie
zapiszę. Ilekroć ją sobie przypomnę, zastygam na godzinę w bezładzie, i
opowiadam ją sobie (a raczej jemu - K.W.). Z podziwem dla jej osobliwej
logiki. Muszę to wszystko opowiedzieć, bo w przeciwnym razie wszystkie
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te opowieści zabiją mnie tak, jak zabiły moją matkę.
A lire: E. Mautoux: The Carthaginian Peace.
Warszawa, 3.X.79.
Zajrzałem znów do moich powieściowych teczek i zadrżałem:
wszystko nieudałe, wszystko to razem - w kółko te same tematy i sceny - i
gdy pomyślałem, że znów mógłbym spędzić godzinę na ich
nieskończonym przepisywaniu i porządkowaniu, zrozumiałem wreszcie, że
mój diabeł jest właśnie w tych teczkach ukryty; jest to diabeł "krytyczny"!
Czyż to, żem się kiedyś uznał za "artystę", za pisarza, nie zdecydowało o
mojej umysłowej i moralnej aberracji? Cofnij się znów do r. 1950 albo
1946 kiedy mi to już po raz pierwszy przyszło do głowy!
Nigdy więcej! Raz złamałem (dosłownie) pióro i spaliłem, nie czytając,
wszystkie moje poetyckie rękopisy. Powinienem teraz zrobić to samo, a
zająć się wyłącznie myśleniem.
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5.X.1979.
Zaproszenie do Lublina na Tydzień Eklezjologiczny. Mam coś
wygłosić w cyklu "Świadectwa niepokornych".
Wydaje mi się, że to było by właściwe miejsce i właściwa okazja do
opowiedzenia mojego "nawrócenia" w roku 1950 i odpowiedzieć na
pytanie czy chrześcijaństwo jest oryginalne.
W kościele św. Krzyża od wczoraj - czy przedwczoraj - głodówka w
sprawie 10 uwięzionych Czechów i dwóch Polaków. Głodują m.in. Kuroń,
Michnik, Mikołajska, Markuszewski. A także Czuma i Janusz z Ropcia.
Czy posłać im list z wyrazami solidarności? Trochę mi "wypada", bo to
znajomi, a pozatem zwracali się do mnie z prośbą, abym był ich mężem
zaufania, ja zaś odmówiłem. Cel piękny - solidarność z Czechami, o
których pisałem. Tyle, że sama "instytucja" strajku głodowego odpycha
mnie swoją teatralnością; odpycha mnie też quasi-religijny styl
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manifestacji politycznej. Idea postu jest czysto religijna, i właściwym
adresatem wszelkiego umartwienia jest Bóg. Przez udręczenie ciała Postem
i biczowaniem człowiek wyzwala duszę i zbliża ją do Boga. Chrystus
pochwala posty, ale prosi, aby ci, którzy je uprawiają nie trąbili o tym na
ulicach, nie smarowali sobie twarzy popiołem, ale - przeciwnie - starali się
zachować zdrowy i rześki wygląd tak, aby nikt nie poznał, że poszczą. W
strajku głodowym zmienia się idea, adresat i styl: ideę umartwiania
zastępuje się ideą wywyższenia, albowiem strajkujący swym głodem
upokarzają wszystkich, którzy w tym samym czasie odżywiają się
normalnie, adresują swe umartwienie do wrogiej siły, jaką jest państwo w
tym wypadku, przeto z aktu miłości Boga, robią akt agresji, a ciszę i
dyskrecję, jaka z natury powinna towarzyszyć wszelkim aktom
umartwienia, zastępują hałaśliwą reklamę. Oprócz religii i religijnych są
też inne, które również w tym wypadku zostały pogwałcone: strajki
głodowe bywały aktami rozpaczy - np. więźniów i w takich razach
prowadzone były aż do śmierci. Ta złagodzona, na długo przedtem
zapowiadana forma strajku głodowego jest w stosunku do swej pierwotnej,
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tj. desperackiej, samobójczej wersji tym co towarzyski, pojedynek "do
pierwszej krwi", w stosunku do "sądu bożego".
Nie jestem więc na tyle przekonany, abym miał wyrażać swą
solidarność.
Wyrazić solidarność tzn. być razem ... Wcale nie jestem razem z nimi,
ani być nie chcę.
Przeszkadza mi jeszcze świadomość, że głoduje znana mi dobrze
"ferajna" kalkulująca na zimno swoje posunięcia. Przeszkadza mi to, że
używają Kościoła do swoich demonstracji, i tylko do demonstracji, i
obawa, że rozpoczynając tę głodówkę ausgerachnet w dzień rozpoczęcia
roku akademickiego, en face uniwersytetu, liczą - jak się zdaje - na
poruszenie studentów. A tego to już w ogóle, generalnie nie lubię: brzydzę
się, każdą próbą manipulowania ludźmi, mniej świadomymi przez bardziej
świadomych.
To ostatnie jest intencją. Gdyby wszakże nie chcieli poruszenia
studentów, wzięliby bliskość uniwersytetu i początek roku pod uwagę jako
okoliczności przemawiające przeciw temu miejscu i temu czasowi. Jeżeli
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tego nie zrobili, popełnili albo nieostrożność, albo świadomy akt
prowokacji.
A może należy poruszyć uniwersytet?
Do czego? - pytam. Co ma się stać? Czy ma uniwersytet "powstać" w
obronie Czechów oraz Adama Wojciechowskiego? Jeżeli nie, to nie należy
go poruszać niejasnymi wiadomościami (jakaś głodówka ... po co? ...
wszystko jedno ...), a jeżeli tak ... Jeżeli tak, to nie ma sensu, bo front
konfrontacji z władzami jest dostatecznie szeroki: autonomia uniwersytetu,
wolność nauczania, cenzura, warunki rozwojowe etc. Kiedy się zamierza
porwać masy, trzeba mieć dla nich program, z którym rzeczywiście będą
się mogły utożsamiać i którego będą umiały bronić. W razie takiego
poruszenia te masy zapłacą najwyższą cenę. Uwięzienie dla Kuronia nie
jest ryzykiem - ma je wkalkulowane w swoją działalność, natomiast
usunięcie z uniwersytetu chłopaka, którego złapią na tym tylko, że leci i
krzyczy, jest klęską życiową. I nie będzie umiał nawet powiedzieć za co
wyleciał - z powodu jakiejś głodówki ... o coś ... przeciw czemuś ... podobnie jak młodzież muzeum przyciśnięta do muru przez swoich
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"wychowawców" również nie umiała odpowiedzi o co poszło (o jakiegoś
Michnika, ... czy o "Dziady"), a w końcu - domagała się podwyższenia
stypendiów ... To się nazywa organizować wydarzenia, których jedynym
celem jest to, aby się odbyły.
*
W Wildze.
Przed samym naszym wyjazdem z W-wy zjawił się ks. Seweryniak z
KIK-u z bardzo dziwną dla mnie propozycją - wygłoszenia 3 konferencji,
w trzy kolejne wieczory Tygodnia Eklezjologicznego na KUL-u.
6.X.
1. Godność i Kultura człowieka.
"Człowiek nie może siebie sam zrozumieć bez Chrystusa"
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Tematy dyskusji: godność - obowiązek czy prawo?
Praca - a godność człowieka;
chrześcijańskie znaki sprzeciwu;
zagrożenia współczesnej Kultury;
homo academicus.
2. Kontynuatorzy chrześcijańskiej "tradycji:
"Nie sposób zrozumieć dziejów narodu bez Chrystusa"
Polska szansa Kościoła, czy odwrotnie.
Słowianie.
Ethos chrześcijański na styku tradycji i współczesności.
Przekaz tradycji w rodzinie i w szkole.
3. Chrześcijanin to człowiek ryzyka.
"Każdy młody chrześcijanin w Polsce podejmuje pewne ryzyko, a
dokładniej to samo, które Chrystus nałożył na uczniów.".
(*) "Kościół nie może podobać się wszystkim. "
Kościół jest dla każdego, ale nie po to, żeby się każdemu podobać.
Kościół jest na całe nasze życie - od dzieciństwa, kiedy jest czczoną
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bajką, do późnej starości jest wsparciem w jej cierpieniach, - ale nie w
każdym momencie życia podoba się i pociesza.
Dojrzewanie, młodość, wiek męski są okresami konfliktów z
Kościołem.
Na tle moralności sakralnej, na tle moralności rodzinnej i na tle
moralności zawodowej.).
*
Zatem:
człowiek
naród
Chrystus.
Zatem:
zagadka człowieka
zagadka narodu
zagadka Chrystusa.
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Zatem:
1. dlaczego człowiek pragnąc tak gorąco wolności odbiera ją innym;
dlaczego tak czuły na punkcie swej godności upokarza innych;
dlaczego - innymi słowy - zabija?
I bajeczka na dobranoc: dlaczego Kain zabił Abla? Bo Abel był
antypatyczny: lizus, prymus, świętoszek, ministrant, harcerz w
przedwojennym sensie tego słowa, wzorowy żołnierz, kleryk, kawaler
wielu orderów, Budowniczy PRL. Pan Bóg podstawił go, aby wypróbować
cierpliwość Kaina. I Kain, oczywiście, nie wytrzymał.
Mamy co prawda inne świadectwa, wskazujące, że Abel był świętym
chłopcem, wrażliwym poetą, czułym kochankiem, prawdziwym światłem
ziemi.
Ale trudno nam w to uwierzyć - właśnie w to, chociaż uwierzyliśmy w
tyle innych rzeczy, znacznie bardziej niewiarygodnych, jak w to, że Bóg człowiek narodził się z dziewicy, po śmierci zmartwychwstał, i pozostał
pod postacią chleba i wina.
Znacznie łatwiej uwierzyć nam w cud Boży, niż w świętość człowieka.
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Dlaczego? Bo jesteśmy dziećmi Kaina!
1. Myślę, że prawdziwe przeświadczenie chrześcijańskie o godności
człowieka, to wiara w jego świętość.
2. dlaczego naród?
Fenomen Żydów i fenomen Rzymu.
Fenomen Europy i fenomen USA.
Co stworzyło wielkość Rzymu, a co ją zabiło?
Stworzył ją uniwersalizm, zabiły ją mody.
Ale co stanowiło o wielkości Rzymu?
Patrzcie na USA: mówimy, że istnieje tam pęd do określenia
narodowego gruntu? Może właśnie w gettach polskich i włoskich,
irlandzko-murzyńskich i portorykańskich, bije Ameryce dzwon, i może
tym dzwonnikiem okaże się polski papież, albo czarny prezydent, a - bo ja
wiem?
Wiecie co się stało z cywilizacją rzymską: odżyła w Kościele.
Dlaczego? Bo Kościół, ożywiając narody tchnął w każdy z nich ducha
uniwersalnego.
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Ale jakiego.
My, narody, powstajemy do życia po to, aby stworzyć ludzkość. To
znaczy, wziąć na siebie, swoją część odpowiedzialności za ludzkość. Jeśli
nie po to powstajemy, będziemy jej zabójcami.
Fenomen chrześcijaństwa i fenomen islamu.
Kościół, jak się zdaje, już coś podobnego przeżył: herezję Ariusza.
Arianizm był, jak się zdaje, czymś w rodzaju chrześcijańskiego islamu, i
dlatego robił tak błyskawiczną karierę w Azji i na rozległych stepach
wschodniej Europy. I Kościół katolicki, jaki znamy powstał przede
wszystkim w konfrontacji z Ariuszem!
I dlatego nasze uczucia są podzielone: z jednej strony bronimy się
przed wyzuciem nas z narodowego dziedzictwa - z drugiej musimy się
bronić przed wpędzeniem się w polski, irlandzki, czy niemiecki kompleks.
Nasza obrona przed unicestwieniem jest w uniwersalizmie, a nie w
nacjonalizmie.
Bajeczka: coś o traktacie wersalskim, o Lloyd Georgu?
3. Ryzyko.
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Ryzyko pisarza: ryzyko małe i duże.
Małe: w ogóle zacząć pisać.
Duże: pisać wbrew literaturze jako instytucji.
Dla mnie w ogóle zacząć pisać to znaczyło pisać w języku
marksistowskim.
*
Scenariusz jest w końcu puszczony; niepotrzebnie odstępowałem od
pierwotnych pomysłów.
Rozpad jego spoistości zaczyna się od sceny bierzmowania:
1. bierzmowanie; A. mówi, że jest niewierzący - T. ostro reaguje.
2. Obóz - A. musi być pokazany jako aktywny instruktor i nawet może to
on wymyśla "króla" - poczem tego "króla" widzi.
I zgłasza się z nim razem na mszę.
3. Spotkanie na wyspie. Biskup - wioślarz - kazanie o charakterze.
4. Powrót do obozu. Obcość. Opuszcza obóz. Wraca do domu.
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5. Dyskusja nad klerykalizmem - czy tak należy? Czym jest kościół w
życiu narodu etc.. Próba użycia pisarzy - Postać tow. Nowaka - syn.
6. Rozmowa z synem - Moja przyszłość? Syn odpowiada: mnie to nie
interesuje. Wyście walczyli o przetrwanie, a mnie chodzi o prawdę ... Jest
łagodny, denerwujący.
Tadek do Wandy: on nade mną góruje! Oni są od nas wyżsi. Oni ...
Wanda: - Oni to my, to jest to samo.
7. Święcenia kapłańskie - kapłani leżą. Biskup: dawniej mówiono by o nas,
żeście wybrali stan uprzywilejowany, dziś ... podejmujecie ryzyko
najwyższe ...
8. Przyjmuje błogosławieństwo:
Tadek zbliża się do syna, i ten całuje mu ręce T. całuje ręce syna.
9.X.
Nie, nie angażuję się w werbalne poparcie głodówki, której dzieje są
zresztą dla mnie niejasne. Nie angażuję się, ponieważ oznaczałoby to
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oddanie się "im" do dyspozycji. "Oni" umieją ciągnąć za podany im palec
... Mogliby mi po prostu skrępować rękę do tego stopnia, że nie miałbym
innego wyjścia, jak tylko robić "ich" politykę".
Której na dodatek nie mają. Polityka ustawicznego oczekiwania na
ostateczne zawalenie się reżimu nie jest polityką.
10.X.
Wczoraj - przypowieść o talentach klęski, nieszczęścia i choroby to też
"talenty" - to jest to, co Bóg daje nam i czeka co z tym zrobimy.
Radość jest zewnętrzną oznaką chrześcijaństwa - jeżeli jesteś szmatą to
znaczy, że jesteś chory, czyli, że chore jest twoje chrześcijaństwo..
*
Dał mi chorobę mojej matki i czekał co z tym zrobię. Zrobiłem z tego
najpierw powód do buntu, potem temat artystyczny.
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*
Co do głodówki - nie mam właściwie opinii.
Więc:
1. uważam tę głodówkę za błąd - ponieważ chwycono się bardzo
spektakularnego i desperackiego środka, w sytuacji, która tego nie
wymagała; opinia, źle poinformowana co do czeskich wypadków i co do
aresztowań w Polsce, nie może na to reagować tak ostro, jakby tego
wymuszała ostrość podjętego środka. Jest on więc błędem, bo nie
wywołała i wywołać nie mogła żądanego efektu;
2. Jest ona błędem, bo nadużyła poważnego środka, który powinno się
pozostawić na poważniejsze okoliczności.
3. Jest błędem, bo stworzyła pewien mechanizm: teraz będzie się głodować
przy każdej okazji (albo nie będzie się głodować w ogóle).
4. Jest błędem, bo jak się wydaje, uczuliła Kościół na ten rodzaj działania Kościół wyszedł z tego zwycięzcą absolutnym, bo nie utracił twarzy, a
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stworzył sobie możliwość odmowy zezwolenia na każdą działalność
opozycyjną.
5. Pozatem jest generalnie przeciwny głodówkom, jak i wszelkim akcjom
posiadającym cechy prowokacji. W gruncie rzeczy była to prowokacja dla
władz i gdyby się na to władze złapały, skompromitowano by "entante
cordiale" kościoła i państwa.
Uzyskali efekt wręcz odwrotny: władze nie interweniowały, natomiast
interweniował biskup. Kościół - powtarzam - twarzy nie stracił, a PRL
zyskała ochłodzenie stosunków w linii opozycja - Kościół, o co jej przede
wszystkim chodziło.
*
Telefonował Zanussi. O.K.
*
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13/10.
Wczoraj wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Czy naprawdę ja
zawiniłem? Możliwe, że kiedy jest się naprawdę winnym, najtrudniej to
uznać, bo nasze zmysły same przez się produkują okoliczności łagodzące.
*
Był Zanussi. Skwarnicki nic nie zrobił, Szczepański niewiele - a to
moje - jak powiedział Z. - jest to prezent w postaci scenariusza ... Można z
tego wyciągnąć wniosek, że prawdziwy roboczy scenariusz, będzie i tak
napisany czy to przez Falbiego, czy przez Zanussiego.
*
Godność i kultura człowieka
Zagrożenia współczesnej kultury.
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"Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa".
Jakimi drogami, jakimi sposobami współczesny człowiek próbuje
zrozumieć sam siebie?
1. Refleksja marksistowska.
2. Refleksja egzystencjalistyczna.
3.
20.X.
"Nie sposób zrozumieć dziejów Narodu bez Chrystusa ... "
Co Papież miał na myśli?
Co mieli na myśli ci, którzy te Jego słowa tak burzliwie oklaskiwali?
Nie trudno się domyślić? Papież miał na myśli owe wielorakie związki
narodu polskiego, Polski po prostu, z Chrystusem, z Kościołem katolickim
...
Właśnie - z Kościołem, czy z Chrystusem?
Tu jest pewna różnica.
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Żaden historyk państwa polskiego, nawet najbardziej anty-katolicko
nastawiony nie zaprzeczy związkom politycznym, które raz sprzyjały
polskiej racji stanu, a innym razem były z nią sprzeczne. Żaden historyk
literatury nie wykreśla z jej obrazu ani Psałterza Kochanowskiego, ani
sonetów Sępa-Szczycińskiego, ani Kazań Skargi, ani religijności
romantyków i Norwida, etc.
Ale Papież mówi o Chrystusie - jako wielkim uczestniku naszych
dziejów, i zarazem Wielkim Nieobecnym jakiegoś ich obrazu.
Co to znaczy?
Co to znaczy "Chrystus" na planie polityki i na planie kultury?
Rozumienie potoczne: pewna tradycja.
Ale jaka, z czego się składająca?
Obrazy? Budowle? Skojarzenia? Pewien system obronny, tzn.
negatywny.
System obronny przeciw totalitaryzmowi, wynarodowieniu, obcości,
nihilizmowi etc.
To rozumiem.
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Jnaczej mówiąc ten "Chrystus jako klucz do naszych dziejów"
tłumaczy, wyjaśnia i zarazem wypełnia treścią duchową całą historię naszej
walki o przetrwanie:
walką z ateizacją
walką z okupantem
walką z wynarodowieniem.
Oczywiście.
I jeszcze inne:
walką o zachowanie autentyczności wobec grożących procesów
urbanizacji, annihilacji etc.
Chodzi o duszę, o niezmienną, a wieczną duszę narodu wystawionego
na liczne niebezpieczeństwa. Każdy naród ma swe własne
niebezpieczeństwa, i różnią się one między sobą.
Każdy naród ma swój stary system obronny, i każdy z nich nadaje się
do ochrzczenia w imię Chrystusa. Papież chrzci na nowo narody. Inaczej
ochrzcił Polskę, inaczej Irlandię, inaczej Amerykę.
Chrzci wyznaczając zadania.
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Irlandii nakazał miłość.
Ameryce hojność.
A co Polsce?
"Chrzest" jest operacją bolesną.
W idei chrztu jest pewien gwałt.
Chrystus dokonał gwałtu przede wszystkim na Izraelu.
Mamy ślady tego gwałtu: w krzyżu.
Nigdy nie dowiemy się jakim gwałtem był chrzest dla innych narodów.
Czy padały przy tym trupy, czy też stan indyferentyzmu był tak wielki,
że przyjmowano naszą wiarę z zaciekawieniem i nadzieją.
Fenomen arianizmu.
Co to właściwie było?
Czy nie był to rodzaj chrześcijańskiego islamu?
W formie arianizmu odżył jakby pierwotny konflikt Chrystusa z jej
własnym podłożem działania - z Narodem, który uważa się za Syna
Bożego, albo za narzędzia Boże.
Każdy człowiek uważa się za jedyne dziecko Boże, i każdy naród za
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jedyne jego narzędzie.
Każdego człowieka, Chrystus leczy z magii i każdy naród z
mesjanizmu, z nacjonalizmu.
Osobliwa sytuacja Polaków, którzy dzisiaj w Kościele są narodem
uprzywilejowanym.
Od ich zachowania, od naszego zachowania zależeć będzie to, czy
Kościół opanuje gorączka nacjonalistyczna, czy nie.
Pierwszy chrzest był polityczny.
Byliśmy w sytuacji dziecka, które rodzice chrzestni (też niezawsze
świadomi tego, co robią) przynoszą do kościoła. Zostają stworzone
warunki do działania łaski.
Drugi chrzest to nie tylko ten akt odłożenia rąk i spoliczkowania ... ale
cały rozwój edukacji, cały cykl życia katolickiego, w który wchodzą i
dziecinne wzruszenie, i zwątpienia młodzieńcze i nawracania się.
Wydaje się, że podobny cykl jest w życiu narodu, w życiu wszystkich
katolickich narodów, w życiu całego katolickiego Kościoła.
Dokonało się wszędzie, w skali światowej rozdzielenie Kościoła od
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państwa.
Już nigdzie religia nie jest przymusowa.
I to jest najważniejsze zdarzenie pięćdziesięciolecia.
Religia stała się sprawą wolnego wyboru.
Nakłada to na każdego chrześcijanina szczególny ciężar. Religia
przestała być sprawą stadną. Nowe narody barbarzyńskie nawracały się
kiedyś jak barany, idąc za przewodnikiem stada, czyli za królem i księciem
... I trzymały się wiary stadem, jako systemu obronnego, odróżniającego je
od obcych. Skupiali się wokół swych władców, albo wokół swych
świętych, albo wokół swych Madonn.
Dzisiaj ten system obronny ma znaczenia drugorzędne - znaczenie
tradycji.
Ale tradycja jest tylko podłożem życia duchowego, nie może, nie
powinna stać się jego jedyną substancją.
Na podłożu tej tradycji musi po prostu kształtować się życie duchowe
w duchu Chrystusowych wyzwań.
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21.X.
"Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa ... ".
Najpierw: jaki jest stan wiedzy człowieka o sobie samym?
Jest to wiedza rozbita na wiele rzeczywistości, z których każda ma swą
własną wiedzę o sobie i każda z kolej aspiracje na nawrócenie siebie jako
tej, która wszystkim innym służy za klucz.
Przykład historii literatury, który można interpretować jako:
autonomiczną rzeczywistość językową
wędrówkę i przenikania form
świat czystych idei
wyraz życia narodowego
wytwór specyficznego środowiska
wyraz walki klas
przejaw walki pokoleń
wyraz chorobowych aberracji człowieka.
Pamiętam jakim zachwytem napełniła mnie ta wielorakość, kiedy jako
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pierwszego w ogóle wykładu w życiu słuchałem wyjaśnień wstępnych
prof. Kleinera, który wyjaśniwszy nam kolejną teorię metodologiczną,
zapewniał nas, że jest niezmiernie ciekawa i pożyteczna. Literatura stawała
się czymś w rodzaju sceny obrotowej, by nie rzec karuzeli, z której każdym
obrotem inne postacie, inne aspekty pokazywały się naszym oczom.
I zarazem, zupełnie traciło znaczenie! Grzeczny eklektyzm prof.
Kleinera budził gwałtowną reakcję uczepienia się jednego, choćby
skrajnego, choćby absurdalnego punktu widzenia; chęć zatrzymania tej
karuzeli w dowolnym układzie figur. Toteż modą naszego ówczesnego
środowiska polonistycznego było zmienianie z dnia na dzień ideologii i
metodologii: - od dziś jestem neo-pozytywistą, albo [...] - oznajmiało się
melancholijnie, przychodząc na wykład, i czekało się na oklaski.
Coś podobnego jest z wiedzą o człowieku.
Corsiser str. 12.
*
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Co wnosi Chrystus do rzeczywistości ludzkiej, a raczej do
rzeczywistości ludzkich?
Czy jest nicią Ariadny, która nas wyprowadzi z labiryntu?
Nie, bo sam jest jego mieszkańcem, to znaczy jako człowiek i jako fakt
ludzki - tj. tradycja, zespół znaków etc. - sam jest przedmiotem
antropologii.
I teraz i patrzcie co może się stać: możemy spojrzeć na Chrystusa z tylu
punktów widzenia, z ilu spoglądamy na każdy fakt ludzki, np. na literaturę
i na człowieka w ogóle. Możemy zastosować do niego tyle kluczy, ile
stosujemy do człowieka. Możemy opowiedzieć Chrystusa w kategoriach
historii religii - wówczas okaże się kompilacją wątków, w kategorii
socjologii, w kategoriach psychologii wiary, w kategoriach politycznych, w
kategoriach - czy ja wiem - ekonomicznych. możemy, i zapewne każde z
tych spojrzeń wykazuje jakąś rzecz słuszną, ale prawdą już nie będzie. ...
E, coś fałszywego, coś kłamliwego.
Co to naprawdę znaczy, że "Człowiek nie może siebie sam zrozumieć
bez Chrystusa".
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*
Co w ogóle chcę zrozumieć z mojego życia?
Po pierwsze chciałbym wiedzieć skąd jestem?
Po drugie, jaki jestem, inaczej kim jestem?
Po trzecie: po co jestem i co ze mną będzie?
Moje dociekanie dotyczące genealogii zaplecza, źródeł etc.
Moje dociekania dotyczące motywów mojego postępowania?
Moje zagadki eschatologiczne?
Pierwsza prowadzi mnie do hyper-kombinacji antropologicznych.
Czepiam się ostatecznie każdego głupstwa, bo w każdym jest jakieś
wyjaśnienie.
Drugie prowadzi mnie do uzależnienia od innych, albo do samotności i
inercji. Nie wiem dlaczego postępuję tak, albo inaczej. Albo mi tak każe
obyczaj, czy konwenans, czy interes grupy więc go muszę uznać; albo to
wszystko jest absurdalne, i pozostaje mi uciec, zamknąć się ...
3534

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Trzecie prowadzi mnie do mniej lub bardziej wyniosłego
agnostycyzmu.
Nakreślić optymalny obraz człowieka, który godzi się ze swoim
losem.Czy jest to obraz atrakcyjny? Tak.
Uznaje swą wiedzę za optymalną w każdym stadium, w każdym
momencie jej rozwoju; uznaje świat za wyraz swej optymalnej wiedzy.
Czy można być szczęśliwym?
Można.
Czy można być zacnym?
Można.
Jednego tylko nie można tą drogą osiągnąć: zaufania do samego siebie.
Mogę mieć dla siebie szacunek i upodobanie, ale w każdej chwili z
osobna. Dziś, bo tyle wiem, i tak sądzę, jutro, stosownie do jutrzejszego
stanu mojej wiedzy i przekonania. Nb. przeszłości mojej dziwię się
nieustannie, bo nie jest ani w moich, ani w niczyich innych rękach.
Ktoś ją musi wziąć w ręce.
Przeszłość, aby znalazła sens, i aby stała się kryterium dla przyszłości,
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musi być osądzona z punktu widzenia winy i zasługi. Z punktu widzenia
mojego i nie-mojego jednocześnie!
Jeśli nie, poczucie winy wygnane, zabije mnie.
Musi być osądzona z miłością. Ktoś musi mnie kochać tak jak ja siebie
sam kocham ...
Względnie: ktoś musi mnie kochać, abym sam siebie pokochał.
Jeśli nie, nie ma dla mnie wybaczenia, bo jestem pełen win.
I musi być to miłość doskonała, czyli boska, abym jej nie posądzał o
żadną interesowność.
To musi być miłość człowieka, bo w inną nie wierzę, i to musi być
miłość Boga, bo inna mnie nie przekona.
Jest we mnie, w człowieku powołanie świętości, do boskości, do
którego nie przyznam się póki ktoś głośno, i przed wszystkie nie
potwierdzi Jego zasadności.
Chrystus jest powołaniem do świętości, i to co mam za wątpliwą,
wewnętrzną skazę moją, głośno, uroczyście, przed całym światem ogłasza
moim, człowieka, prawem. Leczy mnie z mojej choroby, mówiąc mi, że
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jest właśnie moją siłą - powiada: weźmij łoże i chodź.
22.X.
Co chcę w ogóle zrozumieć?
Po pierwsze, chciałbym wiedzieć skąd jestem?
Po drugie, kto jestem?
Po trzecie, po co jestem i co ze mną dalej będzie?
Pierwsze pytanie prowadzi mnie w głąb historii i antropologii.
Drugie pytanie prowadzi mnie w głąb psychologii i socjologii.
Trzecie pytanie prowadzi mnie ku metafizyce i ku etyce.
Lublin, 23/X.
Tydzień Eklecjologiczny.
Dla mnie:
"Jeśli zamyślenie to zamyślenie ...
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Proszono, bym się zamyślił, to się zamyślam i mówię o tym czego nie
rozumiem i co próbuję zrozumieć i skoro mi pozwolono, zadaję pytania
tym, którzy wiedzą lepiej, którzy uczą wiedzieć ... którzy, jak teolodzy, i
jak kapłani, ...
Ks. Seweryniak - czas - zanurzeni w czasie.
Godzina polskiego chrześcijaństwa - co znaczy dla nas, że Polska stała
się "ziemią szczególnego świadectwa".
Wkorzenienie w tradycję chrześcijańską.
odwaga Chrześcijańska.
Czego Papież oczekuje.
"wieszano już wiele złotych rogów" ...
szukać będziemy rel. światów.
Ks. Krąpiec: Zanim rozpocznie się trud, niech się rodzi Słowo.
Refleksja idzie przed wszelką pracą.
Okazja w ukazaniu prawdy.
Koncepcje "prawdziwościowe" - wielkie 3538
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Koncepcje rodzą się w wieku młodym.
Telegram.
Jacek Woźniakowski:
Punkt zerowy godzina człowieka - nie utożsamiać z godnościami.
Godność ludzka w świecie jest krucha - łupinka.
Dobrze jest spojrzeć na godność z dołu, z dna, z miejsca gdzie człowiek
jest tej godności pozbawiony.
Głód, choroba, nieszczęścia śmierć. - widzi wtedy, jak bardzo krucha
jest to godność.
Torturowani, głodujący - świat odziera ich z tej godności.
Tam gdzie ciało jest wdeptane, duch rzadko jest silny.
Powstaje jedna godność - że Chrystus za nas umarł.
Ta jedna godność, która zostaje.
Proboszcz Szwajcarski: "mocarni pewnością"
Boski: Jezus cichy i pokorny [...] .
Nowa perspektywa: Jezus, który prowadzi nas do godności synów bożych.
Prowadzi nas przez kulturę. Człowieka bez kultury nie ma.
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Kultura - to nie kulturalność.
Kultura to system, który ludzie budują z obcowania ze sobą.
Tak samo jak nie ma człowieka poza językiem - tak nie ma poza
kulturą.
Znaki godności, to są elementy Kultury.
Kultury bez znaków i znaczeń nie ma.
Sprawdzian Kultury: stosunek do drugiego człowieka.
Więc nie instytucja, ani forma - ale stosunki między ludźmi - to jest
sprawdzian kultury - reszta będzie jej przydana.
-.Co jest przeszkodą w rozwoju tak pomyślanej kultury: to jej powaga:
"Jonaszowa przeszkoda": strach i kłamstwo. Największe nieszczęście
jest to jedno i to samo zjawisko.
Kłamstwo jest wielkim strachem.
Kłamstwo nie pozwala nam spojrzeć światu w oczy.
Świat nie oglądany, nie - patrzy, jest przerażający - świat za zasłoną
kłamstw.
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Przeciwieństwem: odwaga i prawda.
Czym jest odwaga bez prawdy?
To jest zuchwalstwo, fanfaronada - jeśli nie jest podparta wysiłkiem
widzieć rzeczywistości taką jaką jest.
A prawda bez odwagi - to jest sól, która wietrzeje i światło pod korcem.
Dzielenie się prawdą to jest tworzenie kultury.
Żaden chrześcijanin nie może mieć recepty na szukanie i dzielenie się
prawdą. ...
Świat czeka na chrześcijan - liczy na nich - bo to sprzężenie odwagi z
prawdą jest najważniejsze
Sprzężenie prawdy z odwagą to jest
Bp. Tokarczuk - Współczesny Kościół w Polsce w walce o godność i
kulturę.
Kościół polski - Kościół powszechny
Te same zadania - różne warunki
Dysproporcja między dokonaniami a zadaniami.
Kościół = czy lud Boży.
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Godność: Chrystus - przebóstwienie.
Powołanie do godności przyjaciół ... dzieci Bożych ... Gdyby tylko to ...
Ale wielkie zadania - typowe dla młodych.
Ta służba - to obawa prawdy i słowa prawdy ... Bardziej potrzeba niż
czyste powietrze i woda ...
Brak prawdy poniża godność, uderza w godność.
Czy brak prawdy nie jest przyczyną konfliktów - prawda - warunek
rozwoju.
Wolność. Posłannictwo Ew. - wolność.
Dzieci Bożych.
Różne style wolności ... 1) Wolność konsumpcyjna i wolność twórcza.
Ta pierwsza prowadzi do anarchii.
Ta druga (wolność) polega na realizowaniu w sobie planów ... pełni ...
Ta druga jest programem pracy Kościoła.
W niej mieszczą się wszystkie inne wolności.
Żądania od Papieża - zmienienie praw moralnych - to jest wolność
pojmowana konsumpcyjnie.
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Własność.
Zależność od zależności ekonomicznej i konformizmu.
Własność jest gwarancją wolności (?) a przypowieść o bogaczu.
[Czy to chodzi o własność, czy o sprawiedliwość? ]
Męstwo:
Odpowiedź ankiety: konformizm największym zagrożeniem.
Wina Kościoła: wychowywaliśmy ludzi do czasów normalnych. Nie
wychowywaliśmy do płacenia za wiarę i przekonania
To "czasy normalne!" ...
Człowiek zdobędzie się na męstwo, kiedy wie, że nie jest bankrutem.
Męstwo jest apostolstwem - wobec tych, którzy mają "kilka
oblicz".Głoszenie "prawdy o grzechu".
Paradoks chrześcijaństwa - mówi o rzeczach pesymistycznych, aby
zasiać pojęcia dobra i prawdy.
Zło jest obiektywne.
Dla godności trzeba głosić naukę o grzechu.
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Obrona godności w rodzinie.
Rodzina daje miłość i życie.
Miłość bezinteresowna.
Miłość jest dlatego tak dziś bezradna bo musi być bezinteresowna.
Utraciła swą formę ekonomiczną - dziedzictwa!
Życie i obrona życia.
Alternatywa - egoizm.
A może męstwo?
Reakcje na przemówienie Papieża świadczą o tym, że świat nie stracił
instynktu życia.
Na płaszczyźnie życia społecznego:
chodzi i europejskość naszego życia społecznego i religijnego.
Wartości europejskie:
I. prymat ducha nad materią.
* czyżby? A nie Wschód właśnie?
Na tej płaszczyźnie prymat jednostki nad społecznością?
1. Suwerenność osoby ludzkiej.
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"To rozwiązano w Europie ... "
* Ale czy na płaszczyźnie chrześcijańskiej
2. sprawy duchowe górują nad materialnymi i dlatego Europa stworzyła
cywilizację ...
* To chyba nonsens.
3. Struktura demokratyczna.
* Europa - [...]
Podmiotowość osoby ludzkiej.
Europa jest cmentarzyskiem idei.
Nie ma alternatywy prócz Ewangelii. ...
Służba Kulturze.
Kultura = wprowadza, podnosić wzwyż.
Kultura moralna.
"Wszyscy jesteśmy jakoś pobrudzeni i wszyscy czujemy się w tym źle
... "
Masa zła. ...
Co by było gdyby zamilkły wszystkie ambony ...
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Praca - można o niej mówić w związku z wolnością ... i
podmiotowością. Mówić o pracy bez tych aspektów, tzn. napędzać
niewolników.
Szacunek dla własnej przeszłości ...
Prawda o historii wyglądałaby jak najgorzej, gdyby nie praca Kościoła
...
* A prawda o przeszłości Kościoła.
"Odcięcie Korzenia Prawdy ... ".
*
Znaki sprzeciwu.
Ew. Luc.
Jak rozumieć ten znak: któremu sprzeciwiać się będę, czy który jest
znakiem sprzeciwu.
Słowa, które są definicją Kościoła.
Czy Kościół jest instytucją sprzeciwu, czy głoszący zbawienie.
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Jeżeli jest instytucją sprzeciwu to przejmie sposoby walki od
przeciwnika.
"Bycie ze skrzywdzonymi wywołuje sprzeciw zwłaszcza ze strony
tych, którzy krzywdzą. "
Chr. ukazuje godność poprzez bycie z człowiekiem.
* - prorok kapłan
Król Król Odnowienie prawa do prawdy.
Każdy człowiek ma zwiększoną odpowiedzialność za prawdę.
* Prawda, prawda ... Ale jakie to straszne prawdy macie do
wyjaśnienia.
Jezus Chrystus - jest znakiem ukazującym człowieka Kim jest
człowiek.
Dlaczego temu się właśnie sprzeciwiają?
*
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A propos prawdy:
ryzyko - pojmuje się je tylko wobec cenzury, czyli wobec cudzej
niechęci do prawdy.
Ale jest jeszcze własna niechęć do prawdy, i wierności jej wobec
samego siebie, jest ryzykiem jeszcze większym, bo grozi rozbiciem
wnętrza. To znaczy, że gdy zaczyna myśleć, czy pisać - nie wiem i nie
powinienem wiedzieć dokąd dojdę.
*
Dyskusja.
Młody człowiek, który chce budować socjalizm jako chrześcijanin.
I powiada: każdy kto pójdzie z hasłem chrześcijaństwa, zostanie sam. I
to jest znak sprzeciwu.
Inicjatywy: krucjata walki z młodymi, o obronę życia nienarodzonego.
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Lublin, 24.X.
V-prezes koła.
"Nauczyć się żyć Chrystusem obecnym w dziejach"
ks. Wągej (?)
nie robić tego, czego się zrobić nie da, albo tego, czego robić nie
powinniśmy.
Przypomina o założeniu religijnym r.e.
Wchodzenie na tereny dwuznaczne
zabiera nam czas ...
Cywiński.
Jest nas aż tyle ... tzn., że mamy wiele pytań.
Jest nam dane żyć w Kościele może w jego najważniejszych latach.
Zmienia się Polski sposób przeżywania Kościoła.
Polska świadomość eklezjalna przeżywa jakąś przemianę ...
Musimy odnaleźć się w tej perspektywie.
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Polska jest imieniem wspólnej tradycji. Różne są tradycje narodów.
Polska: tradycja troski przekazywana z generacji na generację ...
Cała historia - historia tworzenia.
Nasza kultura zdominowana troska.
Nasza świadomość narodowo-polityczna - to pojęcie uczestnictwa w
trosce.
Naszą tradycją jest także to, że odbierano nam prawo do bycia
podmiotem.
To nasz ład społeczny.
Ład społeczny wymaga dwóch podmiotów: władzy i społeczeństwa.
Ustrój: to zmienne napięcie między podmiotami.
Kiedy jeden z tych dwóch podmiotów jest niedostateczny - ład się wali.
Albo gdy nie ma władzy.
Albo gdy nie ma społeczeństwa.
Albo anarchia, albo tyrania.
Tradycja rewindykacji.
Jest w tradycji przekonanie, że musi być wola podmiotowości.
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Wola podmiotowości: - poczucie tożsamości ideowej.
Fundamentem polskiej tożsamości był katolicyzm - wiara.
* Nieprawda!
Początek - druga chrystianizacja (XVI w.) - był jedyną instytucją trwałą
w czasach trudnych.
Był podmiotem, w którym gromadziła się i trwała polska
podmiotowość.
W tradycji też odnoszenie się do Kościoła: czy uznaje walkę, czy
uznaje spiski, powstania, programy oświatowe.
Różne odpowiedzi: uwikłane, piękne i gorzkie.
W naszej tradycji jest też ten okrzyk "Twa zguba w Rzymie ... "
Po 1918 - nie zdezaktualizowała się nasza tradycja troski, ani szukania
podmiotowości.
Trwają do dziś ...
W różny sposób okaleczona jest nasza podmiotowość.
Ile podmiotowości jest w instytucjach, które jej miały służyć:
samorząd
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sejm
wybory
związki zawodowe
oświata.
Nasza świadomość społeczna - jak jest monopolistycznie kształtowana
- cenzura, [...] , oświata.
Proces od-obywatelnienia.
Prywatyzacja świadomości.
Oportunizm
lęku
kariery.
Wszędzie nasze pragnienie podmiotowości.
A gdy się przyjżeć tym próbom odzyskania podmiotowości - to długa
droga.
W tej sytuacji widzimy - podmiotowość Kościoła i czujemy się z nim
identyczny
* Uderzać bezpośrednio czy kształtować postawy warunków do
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przeżycia.
* Bo przecież zmiany nie następują krok po kroczku.
A propos narody:
Powiedz, że nie ma i nie będzie takiej władzy, która nam pomoże w
wierze, i która nas przypilnuje w wierze.
Szacunek dla Kościoła za to, że jest autentyczny, że nie jest jeszcze
jedną instytucją pozorną.
Jak w innych kościołach.
U nas nie stwarza się pozorów - powrót do szacunku i wdzięczności.
W tej sytuacji zostały nas wydarzenia sprzed roku.
Przemówienie Papieża.
zakończenie w tradycji
Jakie: powiedział, że Kultura nas bardziej wyodrębnia niż granice.
Narodowotwórcza kultura.
zakorzenienie w Kościele.
Dyrektywa - odbudowa ładu moralnego.
odbudowa podmiotowości.
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Zawierzenie.
Co się stało:
"Papież postawił ponad sporem narodowym sprawę polską. "
* To chyba niemądre. Postawił paradygmat Ojczyzny przed całym
Kościołem.
Tym razem to nie my pytamy, lecz nas pytają.
Co teraz: albo to, co jest, jest kontynuacją tego, co było, a to jest
nowość.
"Mamy nowe wino ... "
W wieczerniku powiał wiatr.
Biskup Sysak:
Rozdział objawienia i kultury.
[...] proroka.
*
Warszawa, 26.X.
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No więc wróciliśmy z Lublina. Jakby to teraz podsumować?
To było dobre. Napewno dobre.
Nikt tam nie kłamał. Napewno nikt nie kłamał.
Nikt nie kręcił. Napewno nikt nie kręcił, wyjąwszy może władze
uniwersyteckie, świadome limitów swojej swobody, które do tej dobrej gry
musiały od czasu do czasu robić złą minę.
Uderzające było to, że wszyscy mówili to samo i tak samo. Był to
śpiew u n i s o n o. Powtarzały się ujęcia tematów, słowa-klucze i nawet
cytaty-klucze.
Cytaty, oczywiście, z Papieża.
O czym świadczy to u n i s o n o?
Czy o tym, że wszyscy wiedzą to samo i chcą tego samego, czy o tym,
że jest tylko jeden sposób myślenia i wypowiedzenia tego, co jest
powszechnym brzmieniem, czy jeszcze o czymś?
Mnie się zdaje, że w tej chwili wszyscy ci ludzie chcą niewiele, czyli
akurat tyle, ile można chcieć.
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Oczywiście, wszyscy chcą zmiany Polski i zmiany świata. Zmiany
Polski na lepszą, i zmiany świata na lepszy.
Ale czym się ta Polska lepsza ma różnić od tej. która jest, i czym się ten
świat lepszy różnić od świata, który jest, nie wiedzą.
Ciekawe są przesłanki tych pragnień.
Skąd w ogóle ludzie wiedzą, że świat może być lepszy? Najczęściej
polega to na przeświadczeniu, że kiedyś był lepszy, i że przeznaczeniem
jego jest wrócić do stanu pierwotnego. Jest to przeświadczenie bardzo
silnie ugruntowane w świadomości archaicznej, gdzie tkwi w mitycznych
formach.
Mity przerzucają się na historię, jak mech, który wszędzie włazi, i raje
przybliżają się niemal na odległość wczorajszego dnia. Już i Polska
przedwojenna jest takim rajem, już i elementy życia okupacyjnego, ba!
życia powojennego stają się okruchami idealnej rzeczywistości. O ile
Polska przedwojenna wydaje się dziś idealną realizacją polskich aspiracji
politycznych - bo przecież była niepodległa - okupacja wydaje się
idealnym stanem polskiego etosu, a znowu rozmaite "październiki", "maje"
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i "grudnie" urosły też do mitycznych przedstawień polskiej jedności albo
polskiego rozsądku, albo polskiej nieugiętości.
Teraz na to wszystko nałożył się paradygmat papieża, który
jednakowoż powoduje niejakie zamglenie, bo niewiadomo do jakiego
czasu mitycznego go odnieść: przeszłego czy przyszłego - Czy jest on
postacią, przybyłą z raju, wspomnień, czy z Utopii marzeń? Czy to jest coś,
co się urzeczywistnia (sen, marzenia, proroctwa), czy coś, co się dopiero
rysuje, marzy, śni ... Czy jest to satysfakcja, czy projekt?
Zadośćuczynienie, czy wyzwanie?
Ale to wiąże się z innym, szerszym zagadnieniem. Z zagadnieniem
języka wiary.
Co on mianowicie znaczy. Jakie właściwie treści noszą słowa-klucze,
którymi młodzież katolicka posługuje się z takim upodobaniem i uporem, i
- powiedziałbym - bezwstydem? Miłość, godność, wiara, i w końcu - last
but not least - Chrystus, Duch Święty - co to wszystko dla nich znaczy:
rzeczywistość nadprzyrodzona, w której realizuje się świętość osobista, czy
jakieś hypostazy, jakieś metafory polityczne, którymi przesłaniają sobie
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ponurą rzeczywistość? Nie wiem, i nikt chyba nie wie.
29.X.
Św. Augustyn:
"Podjął się mówić o Bogu ten, który jest prostym człowiekiem; o
rzeczach duchowych ten, który jest ciałem; o rzeczach wiecznych ten,
który jest śmiertelny." ... Jan Paweł: "Język i myśl ludzka została
nawiedzona przez przedwieczne słowo Boga znanego". To właśnie jest
teologia! "Bóg rozpoczął z człowiekiem dialog zbawienia. Człowiek słucha
i odpowiada". Wejście w dialog z Bogiem oznacza poddanie się
zachwytowi osoby Chrystusa objawiającą swoją miłość. I na tym polega
wiara. Przez wiarę człowiek doświadcza Boga. "
"Pokora ... jest podstawą modlitwy. Bo jak może modlić się człowiek
porywczy? "
4.XI.
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Biada, którzy nazywacie złe dobrem, a dobre złem: pokładając
ciekawość za światłość, a światłość za ciemność i pokładając gorzkie za
słodkie, słodkie za gorzkie". (Izajasz, V.20)
7.XI.
Nudne tłumaczenie Bourniguela.
Na marginesie tego rozmaite rozmyślania.
Nowy przypływ ochoty, do napisania własnej historii niezmyślonej, z
nazwiskami, datami, okolicznościami. Czy można tak to napisać? Można,
pod warunkiem, że wszystko tam będzie czystą prawdą, że o nikim nie
będzie nic tak złego, czego by nie mógł o sobie przeczytać. Było by to
samo w sobie rewelacyjne. Wszyscy zobaczyliby siebie jak gdyby w
powiększonym zwierciadle.
*
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Ciekawy klucz dzisiaj znalazłem: poszukiwanie: człowiek odpowiedniego człowieka, jakiemu się oddawałem; był to jeden z
najważniejszych motywów mojego postępowania. Było to najpierw
poszukiwanie przyjaciela, potem poszukiwanie miłości, potem
poszukiwanie intelektualnego pasterstwa.
Np. jaką rolę odegrała Zosia Juszczykówna w tym, że na pierwszy
sygnał od dyrektora Juszczyka pobiegłem na Brzozową sprzątać szkołę z
niemieckiego śmiecia.
Potem te kolejne fazy - chciałem zawsze robić to, co robił ten, kto był
akurat moim ideałem. Czyż nie zacząłem służyć do mszy wtedy, gdy zaczął
to robić Zygmunt Gocman? Czyż moje piłkarskie namiętności nie łączyły
się z Januszem? A ukryte moje miłostki - np. Kalczyński? A potem moje
zafascynowanie bandą z IIIa? A moje późniejsze snobizmy? Kwilecki,
Wilczek? Miałem w tym konkurenta, chłopaka, który zdaje się, miał ten
sam problem: Labuda ... A potem na uniwersytecie - czujne oko na
najlepszych, na najbardziej oznaczających się.
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I oto szukając wciąż tych najlepszych, przeszedłem obok najlepszego z
najlepszych, który czekał - dosłownie czekał na moją przyjaźń!
Co to znaczy? Kto mi to wytłumaczy? I czy nie jest to wystarczający
powód, do napisania książki?
*
Do dyskusji u Dominikanów:
Notatka Kłoczowskiego przyjmuje w zasadzie naturalną ewolucję
człowieka ku wierze;
Przyjmuje pewną płaszczyznę wstępnego porozumienia dla akceptacji
wiary;
zdaje się nie brać pod uwagę konfliktowego charakteru wiary. Tego, że
wiara, to jest zmiana punktu widzenia, to przeniesienie ośrodka istnienia z
wnętrza egzystencji, na zewnątrz. To znaczy, że człowiek przestaje się w
ogóle orientować na siebie a zaczyna się orientować na Chrystusa, czyli
kogoś, kto jest poza układem rozum-świat. Chrystus nie jest elementem
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kultury - nie należy do strefy pośredniej między człowiekiem a światem,
ale między człowiekiem Bogiem. To znaczy, że człowiek, który dostaje
obecność żywego Chrystusa w swoim życiu doznaje podwójnego wstrząsu:
to, co ma, i to czym jest, traci wartość, i jednocześnie to co ma, i to, czym
jest zyskuje wartość zupełnie nową. Jest to rodzaj konwersji, którą można
porównać do bankowej, rewolucji. Pewnego dnia dowiaduje się, że cała
waluta, którą mam w kieszeni i w banku, jest nic nie warta, ale
jednocześnie okazuje się, że od jutra otrzymujemy zapłatę w nowej
walucie, która ma pokrycie w złocie.
*
Co Chrystus zmienia w Kulturze?
Zmiany wątpliwe: pisarz zaczyna pisać pobożnie, czyli gorzej. Np.
Peyny, Albo Cleudel.
Bo przejmuje się Chrystusem, jako elementem kultury "chrzci się
kulturą tą, która jest. A to nie o to chodzi.
3562

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Chodzi o to, co w Chrystusie jest z nieprzyjaciela tego świata.
I to jest u Augustyna. Augustyn powiada: nie będę sprzedawał słów, nie
będę zajmował się głupstwami, nie będę uganiał za sławą.
Kultura chrześcijańska to jest kultura antagonistyczna. Kultura
świętości, prawdy, konsekwencji, eschatologiczna, mistyczna.
Chodzi o katolicką kulturę, a nie kulturalny katolicyzm. To jest coś
innego, to musi być coś innego.
Por. Jan Paweł II: Kościół nie może podobać się wszystkim.
Kultura laicka to jest system wyjaśniający człowieka.
Kultura Katolicka to jest system znaków, język uświęcający człowieka.
Więc zmieniłbym w ogóle założenie: nie badać stopień otwartości
kultury na wiarę, tylko badać istotę konfliktu tej kultury, która jest z tego
świata i tej, która jest nie z tego świata.
Gdzie jest konflikt; i gdzie jest rozbieżność.
*
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problem polega na tym, że nie ma twórczości Katolickiej, i że kościół,
który jest drugorzędnym jej mecenasem, inspiruje kulturę drugorzędną, a
sam zadowala się wszystkim. Bierze co mu dają.
Dlaczego nie ma twórczości katolickiej? Powodów jest wiele, ale m.in.
dlatego, że się pomyliło i za katolicką przyjęło pewną dydaktykę katolicką dydaktykę - albo [...] są wszystko co się robi: katolicki realizm,
katolicki kryminał, może katolicki.
*
8.XI.
1. Wiara - wiara i jej alternatywy.
2. Drogi do wiary - irracjonalizm + racjonalizm.
3. Dwie kultury - wolność boża, determinizm - [...] - Czy istnieje
chrześcijański model przeszłości: Augustyn
niespójne postawy.
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Formy przedrozumienia.
Tradycja.
Arkuszewski.
Podstawowa sprawa chrz.: zmieniać się. Brak zaufania
spontanicznych odruchów.
Harcerstwo.
Kształcenie woli.
Być może jest to stosunek do psychoanalizy.
Krytyka psychoanalizy.
Sens cierpienia.
Śmierć.
Mit literacki: przemienność.
Dzisiejszy mit: człowiek-ofiara.
Obraz człowieka: determinizm biologiczny i historyczny.
Niemożność porozumienia człowieka z człowiekiem.
Świadomość historyczna.
Chrześcijaństwo jest bardziej historyczne niż inne.
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"Chrześcijańska świadomość historyczna"
Tak się zostaje chrześcijaninem, jak się zostało Polakiem.
Sprawdzić co to znaczy, że się jest, a nie staje.
Kryzys świadomości historycznej na zachodzie - zainteresowanie
religiami a-historycznymi.
Czy też nie-konfliktowymi?
Sprawy, bez których chrześcijaństwo staje się niezrozumiałe ...
[...]
śmierć
historia.
Kryzys Kultury:
Czy to jest kryzys wiary.
Czy to są skutki usunięcia chrześcijaństwa.
Śliwiński.
Zacheusz.
Radość - trzeba się uznać za grzesznika i trzeba się radować.
Pokolenie marcowe - nie ma grzechu, jest przyzwoitość:
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Mechanika zła.
Chrześcijańskie doświadczenia grzechu, doświadczenia przypadku,
doświadczenia realtywizmu. Pozbawienie chrześcijaństwa tajemnicy.
Infantylizowanie
zdrada Europy - kompleks winy.
P. Grzegorz.
Czy istnieje chrześcijańska odrębność kultury. ...
[...] kultury: [...] i ...
Wartości wybrane i zastane - reinterpretacja Chrystusa
Śpiewak.
1. oryginalność chrześcijaństwa nie jest oryginalna, jest synkretyczna i tak
odczytywaną
Zagrożenia dla kultury: dla kultury chrześcijaństwo:
1. szantaż totalizmu - zepchnięcie religii w sferę prywatności;
2. szantaż wolności. - prowadzi do zniesienia możliwości porozumienia,
utopia ja spełnionego.
Rewindykacja wobec kultury.
3567

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

W krytyce nauka, instytucji
poszukiwanie nowego ja
to co jest grzechem, to jest traktowane jako choroba, wolność, świętość.
Każdy człowiek tworzy własną formę.
niszczy możliwość [...]
[Czy chrześcijaństwo łączy?
[...] Aspekt wspólnotowy.
[...] . Gdyby wszystko można zrobić, nie można się było [...]
10.XI.
To nieprawda, że Kościół jest wiejski.
Wieś jest laicka i pogańska. W postawie religijnej chłopów dawna
postawa mieszczańskiej "publiczności" na niedzielnych mszach.
Kościół jest organizacją miejską. Miejska, bezdomna ludność, ludność
bezbronna wobec władzy świeckiej - jakakolwiek ona jest - znajduje
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schronienie, opiekę, wspólnotę i doktrynę w Kościele.
Przypomnienie: Kraków w czasie okupacji: obcy mundur, sutanna i
zszarzała ludzkość.
Kat, kapłan i lud.
I tak było zawsze: Kościół był zarazem twierdzą, schronieniem;
ludność uciekała do miast, gdzie znajdywała (w kościołach) dach nad
głową, opiekę, zajęcie i doktryny. Poza skupiskami miejskimi był kościół
misyjny. I jest nadal misyjny.
10.XI.
Chodź powoli: mów powoli, ale myśl, czytaj i pisz szybko.
11.XI.
Czuję twoją rękę i widzę Twój rozum.
I jest mi dobrze.
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Twoja ręka mnie ochrania.
Twój rozum mnie oświeca.
Jestem bezpieczny od nieszczęścia i głupstwa.
*
Opowiadanie sobie wciąż tych samych historii w chwili zakłopotania i
zablokowania mechanizmów woli, i tym samym myślenia; jak płyta, która
zatnie się i powtarza tę samą melodię.
Jest to grzech, bo wtedy Bóg się nudzi.
*
Ucieczka myśli przed trudnościami.
Każda trudność powoduje roztargnienie.
*
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Sen dzisiejszy: przystępowałem do Komunii św. i ksiądz napomniał
mnie, abym nie próbował ani zrozumieć nic, ani wypowiedzieć; ale nie
pamiętam co mi nakazał. Zdaje się, że mi nakazał przyjąć odpowiednią
postawę i być zupełnie posłusznym.
*
Przedwczoraj rozmowa z Zanussim i Szczepańskim na temat
scenariusza. Szczepański oceniał go dość kwaśno. Przyznał, że jest dobrze
zbudowany, jako dramat ("tam szpilki nie można wetknąć"), natomiast nie
podobają mu się dialogi, jako nazbyt sentencjonalne i postacie
komunistów, jako nazbyt hamletyczne.
Pewnie ma rację. Ale przecież to jest dramat ideologiczny - to jest rzecz
o ideach, a nie o dupie.
15.XI.
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Napisać coś - fabułę - o rozkoszach i goryczach identyfikacji.
Chcę jednocześnie być w środku i nazewnątrz - inside and outside.
Wśród wyznawców i wśród sceptyków. Dobrym tłem do tego była owa
kaplica Engla.
Snuję przeciw niemu intrygi i staram się go zdemaskować!
Jeden gest łaski z jako strony wciąga mnie pomiędzy jego wyznawców.
Przekreślam całą moją krytykę i zaznaję rozkoszy współuczestnictwa.
Poczem okazuje się, że miałem rację i w tym co on robi są rzeczywiście
nieczyste machinacje. Mam teraz do wyboru: albo z hukiem zerwać z nim
na nowo, albo wziąć go takim (jaki) jest, uznając moją własną niższość ...
Chodzi w gruncie rzeczy o stwierdzenie czy on jest agentem.
16.XI.
Rohner: O możliwości wiary dzisiaj.
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*
Ciekawe: czy we wszystkich apologiach wiary kryje się przekonanie,
że jest ona czymś naturalnym?
Co jest w ogóle naturalne?
A inercja naturalna?
Por. Wilkanowicz, str. 12.
*
Negatywna wiara: Wilkanowicz, str. 12, 14.
*
- Co do mnie sądzę, że wiara jest całkowicie "nienaturalna" i
"nieuzasadniona". Czy człowiek może być szczęśliwy bez wiary?
Może. Czy może być moralny?
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Może. Czy może być wartościowy?
Może.
Czego nie może? Być świętym, tzn. ułożyć całego życia wbrew sobie.
*
Napisać tak:
najpierw odtworzyć schemat myślenia apologetycznego;
potem go obalić.
Dowieść, że wiara jest absurdem, a największym absurdem ze
wszystkich jest wiara katolicka;
i dopiero odkryć; i to właśnie jest wspaniałe!
Bo dopiero wtedy widzę, że wiara jest w istocie nadprzyrodzona,
nadana objawiona, i że Chrystus to nie przebrany za Boga " szlachetny
marzyciel, ale Bóg, który Żąda niemożliwości - tj. odrodzenia, narodzenia
się na nowo etc. Bóg, który potrzebuje człowieka do uczestnictwa w swej
boskości.
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17.XI.
Co jest w człowieku naturalne:
1. inercja;
2. solidarność w dół.
- pozytywistyczny; nazewnątrz, determinizm.
- [...] życia bez Boga i to wcale nie musi być "grzech"!
Co jest kulturalne?
1. Kultywowanie tego co jest naturalne.
- antropologia kulturalna;
- symbolizm, mitologie.
Co jest "chrześcijańskie":
1. adaptacja Ewangelii do natury i kultury.
- antropologia chrześcijańska;
- cała ta krzątanina jezuicka.
Co jest Chrystusowe?
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zaprzeczenie naturalnego, kulturalnego i chrześcijańskiego.
-?
Piłsudski:
Życie Piłsudskiego można rozpatrywać poprzez rzeczy, jakie mu
zadano.
Rany osobiste: śmierć matki, pożar Zutowa.
Pozatem: wydany zdradą i cierpiący za nieswoje i trochę głupie winy.
Pozatem: straty konflikt z bratem.
Pozatem: dziwny ojciec.
I tym należy tłumaczyć jako niestabilne życie osobiste, gorącą miłość
do córek ostatnią miłość, a wreszcie szczególny stosunek do ludzi, do
narodu.
I do siebie: samo - uwielbienie i litość dla siebie.
Rany polityczne zadawał sobie sam, ponieważ się nie utożsamiał z
grupą, lecz ponad nią wynosił, w jakiejś mierze zdradzając ją dla wyższych
celów:
PPS
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Komisję Porozumiewawczą
Regiony
Rząd Tymczasowy.
I w ogóle państwa Centralne.
Wreszcie całą "swoją" lewicę.
Pozostał wierny tylko Polsce, zdradzając ją czasem, trochę - dla Litwy.
Jaki właściwie miał obraz Polski i jaką jej wizję ścigał, realizował.
A jaką stworzył i w jakiej mierze można uznać go za stwórcę tego, co
powstało?
1. Granice.
2. Sojusze.
3. Obraz społeczny.
4. Obraz duchowy.
*
Piłsudski a Piłsudczycy:
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starzy (Sławek, Rydz)
młodzi (Skwarzyńska i in.)
W czasie okupacji.
Po wojnie.
Ostatnio.
19.XI.
Wczoraj "Amator" Kieślowskiego (słaby) i myśl na ten temat, film
powstaje na styku dwóch ujęć - z montażu; "amator" pewien był odkryć, że
gdy się z sobą zestawi dwa ujęcia, powstaje coś trzeciego.
To jest zresztą odkrycie sztuki i jeszcze czegoś.
To jest odkrycie punktu odniesienia, czy całego układu odniesień układu znaczeń, jaki jest skryty w rzeczywistości.
To jest to coś z zewnątrz - epifania.
Łódź, 20.XI.
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Przyjechałem na wyprawę.
Wczoraj Zanussi. Kazałem mu czytać "scenki" Jana Szczepańskiego.
Są żałosne, a on sam zagubiony kompletnie.
Przeczytałem w pociągu scenariusz.
Co zrobić?
I część - dzieciństwo.
II część - Powołanie (tak jak u mnie).
III - Wypełnienie.
Jak to opowiedzieć?
Może scenami zbiorowymi?
A gdyby to opowiedzieć poprzez historię Mariana, który - dajmy na to
wstępuje do seminarium?
Wstępuje jako dorosły człowiek.
Rozmowa z ojcem duchownym.
Spotkanie z alumnami.
Kuszenie.
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Problemy. Święcenia.
Pogrzeb Sapiechy.
Proces, aresztowanie.
Koniec epoki heroicznej.
Początki scholaryzacji.
Spotkanie z Tadkiem.
Jego ucieczka do klasztoru - i tam spotkanie z księdzem, który tkwi w
samym oku cyklonu i też ucieka.
*
Dzieje Mariana.
Marian słucha kazania W.(ojtyły)
Widzi to środowisko.
Rozmowa z siostrą. Ona ma sztukę. On co innego: ... Odniesienie do
W.
Widzi człowieka zintegrowanego.
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Decyzja.
Rozmowa z rektorem, który mówi nam brutalnie wszystko co będzie.
[...] ...
Książe umiera, Kardynał aresztowany.
Święcenia. Smutny biskup, który potem się z nimi żegna.
Parafia. Marian [...] - zbuntowany, napalony.
Opawiadają mu o wikarym, który był przed nim.
Uczy się.
Katechizacja [...] [...]
Nie ma się do kogo odwołać.
Zaczyna się wrogość.
Budowa w pobliżu - nowa praca ...
Spotkanie z Tadkiem.
Rozmowa. - Sprawa Tadka - matka, Wanda.
Jak być jednolitym człowiekiem. Potrzeba jednolitości, [...]
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Nowa Huta - wieczór autorski - Przyjazd do Krakowa - [...] Marian szuka drogi - Śmierć [...] - Kazania Wojtyły - [...] - [...] podobno do Oświęcimia - Przyjazd na parafię w Niegocicach - -.
*
W drodze powrotnej.
Rozprawa - zawstydzająca sprawa.
Nie chce mi się zapisywać.
Spać mi się chce.
Pogrzeb prawosławny w cerkwi przy dworcu. Chowali zdaje się
swojego arcybiskupa. Było trzech, zdaje się, biskupów w Koronach.
Śpiewy: mruczą, mruczą, aż nagle jak się zaniosą, załkają, zajęczą, potem
długo stojąc cicho i znów zaczynają mruczeć. Śliczne szaty - bardzo
rozmaite, i w różnych kolorach.
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*
Cyt. La Rochefoucoulda - nudne, puste. Dusza niezaszokowana. Bez
tego en méme temps; które jest kluczem psychologii analitycznej.
27.XI.
Wszystko dobrze, tylko mnie tłumaczenie tego Bourniquela tak nudzi,
że po prostu nie mogę się zmusić do roboty. ... Nie mogę. Dałbym sobie
chętnie po pysku. A nie mogę.
*
Dziś myśl o językach. O przekładalności każdego wartościowego
pojęcia na język:
modlitwy
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adoracji
teologii
filozofii.
Co to znaczy w czterech językach "Słodkie Serce Jezusa"?
29.XI.
Tyle lat musiało upłynąć, abym w dzień moich urodzin pomyślał z
wdzięcznością, poczuciem winy i z miłością - o mojej Matce.
Ileż jej zawdzięczam.
Życie.
Wzory czułości, sprawiedliwości, wspaniałomyślności.
Wzór miłości.
Pewien zarys ludzkiego dramatu - jak gdyby wzorcowy.
Pouczyła mnie swoim życiem o istocie wszelkiego dramatyzmu.
Pouczyła mnie o tym, że człowiek nie spełnia tego co powinien, i że
istnieje coś takiego jak powinność człowieka, coś takiego jak powołanie.
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Pouczyła mnie o tym przez to, że mi swoje życie przedstawiła jako
powołanie niespełnione, jako powołanie zdradzone. I przekonywała mnie starała się przekazać mi jako główne przykazanie to, abym był wierny
mojemu powołaniu. Czy ja trafnie odczytałem? Dzisiaj myślę, że tak, i że
kiedy mi powiedziała kiedyś z całą powagą: nie żeń się, będziesz się czuł
zawsze nieszczęśliwy, miała wtedy bardzo jasną intuicję psychologiczną miała jasną oceną mojego charakteru. Po czym się orientowała? Może w
moich ówczesnych skrupułach widziała swoje własne skrupuły, które ją tak
męczyły?
*
Piszę chaotycznie. Straciłem zdolność syntezy psychologicznej. Czy ją
miałem kiedykolwiek? Może dlatego brnąłem zawsze w manowce
biografizmu. Nigdy nie miałem uchwycić charakteru osoby w
wyczerpującą, zwięzłą definicję, ani go wypowiedzieć wyrazistą metaforą.
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*
Moja matka ... Jak ją zdefiniować? Która z jej cech określa ją najlepiej?
Dewocja? Nie! Bo przecież ta dewocja łączyła się z buntami, z
inwektywami, z pomówieniami, jakich nie szczędziła swoim księżom do
tego stopnia, że przed nią uciekali.
Jakiś despotyzm? Przy takim braku pewności siebie ...
L'esprit burgeois - konwencjonalność - ale jednocześnie ileż szyderstw
z mieszczaństwa?
Przede wszystkim, nade wszystko pragnęła dla siebie i dla wszystkich
doskonałości - Doskonałości w każdej dziedzinie, a wyobrażała ją sobie tą doskonałość - na różne sposoby. Przymierzała ją do różnych miejsc: do
kościelnej i do mieszczańskiej.
Miała przy tym nadrzędny punkt odniesienia: był nim Chrystus,
którego inkarnacją ziemską był jej ojciec, "Tatuś", czyli mój Dziadek.
Wilga, 2.XII.
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Pierwszy dzień ciszy - otwarto nową drogę i nasz domek nagle zapadł
się w ciszę. Wczoraj wieczorem, po przyjeździe, kiedy poszedłem zamknąć
bramę, nagle tę ciszę posłyszałem; usłyszałem ją w dalekim, zza lasu
dochodzącym pomrukiem motorów, o którym już wiedziałem, że już się
nie zbliży. Było to jak gdyby nowy wymiar rzeczywistości tutejszej.
*
Wczoraj czytanie Tischnera: o myśli heroicznej. Należy przeczytać
Picoeura?
*
O czym należy mówić w Krakowie?
Tematem jest "bilans" po roku pontyfikatu.
Co nam z tego pontyfikatu dotychczas przyszło?
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1. Straszna, historyczna frajda.
2. Zwrócenie uwagi na Polskę.
3.
*
3.XII.
G.
Wan Barbour: Mythi Models and Paradignus.
A compustive Study on Science and Religion. Itorspec and Row Publ.
1976.
Wg. art. Michała Hellera (w TP. 18.XI.1979).
Język religii zawiera dużo metafor i mitów (T. jest "zmetaforyzowany i
zmitologizowany").
*
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"Istota metafory w języku religijnym polega na tym, że nie da się jej
przetłumaczyć na wypowiedź jednoznaczną, "skończoną": metafory,
cechuje otwartość znaczeń ... [...] wypowiedzi to, co nie chce zmieścić się
w języku".
Mit "jest opowiadaniem, które ma wyrażać pewien aspekt
Kosmicznego przypadku" ... "Nie chodzi tu o racjonalną kontemplację, lecz
"włączenie się w strukturę tego porządku.
Jeśli metafory i mity są używane częściej, dzięki nam z czasem
nabierają "lepszego opracowania", stają się modelami".
Modele, podobnie jak metafory wyrażają własną niemożność
wyrażania.
Pojęcie paradygmatu wprowadził Thomasy Kula - sprawdzić.
paradygmaty są to "standartowe wzorce pracy naukowej obejmujące
zbiór pojęciowych, metodologicznych i metafizycznych założeń".
Borbour: "Tak jak naukowe modele prowadzą do teorii, które
porządkują dane obserwacyjne, podobnie modele religijne prowadzą do
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wierzeń, które porządkują doświadczenie"!
Borbour now. do metafizyki [...] - sprawdź!
*
Dar pobożności: "dar czci należnej Każdemu stworzeniu ze względu na
Boga".
*
"Każdy kompromis rozczarowuje bliźnich".
4.XII.
O czym należy mówić w Krakowie?
1. szczęście jest oczywiste.
2. problemy pozostają.
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3. Pozostaje problem kościół-państwo, który wszakże jest tylko
fragmentem szerszego kryzysu: Kościół - cywilizacja współczesna.
4. Linie podziału w tym kryzysie. Jak przebiegają w skali uniwersalnej.
5. Jak przebiegają w samym kościele (chodzi o konsekwencje rozdziału
kościoła od władzy świeckiej i o pytanie generalne: czy religia może obyć
się bez przymusu? otóż cała nowoczesna tendencja jest na rzecz zniesienia
tego przymusu.
6. Po której stronie jesteśmy my, Polacy? My, którzy wiemy, że religia nie
może obyć się bez przymusu, i którzy mamy nawet inne zdania na temat
dobrodziejstwa duchowego wyzwolenia, i inne nieco zdanie na temat
nauczycielskiego autorytetu Kościoła!
Otóż jesteśmy po stronie " [...] ", konserwatywnej. I będziemy tak
długo, jak długo nie potrafimy naszych doświadczeń wypowiedzieć. A jak
mamy wypowiedzieć, skoro jesteśmy krępowani?
W jakim stopniu polski kościół, polscy katolicy, mogą teraz mówić do
świata głośniej przez to, że papieżem jest Polak?
A jeśli mogą, to co mają powiedzieć?
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*
Alain Bessaqon: La confusion des Cangus. (La crise ideologique de
l'Eglize). Calmann-Levy, 1978.
5.XII.
Dzisiaj w kościele rozważanie o Centrum i Obwodzie: wszyscy na
obwodzie w jednakowej odległości od centrum. Ale jedni mają połączenie
z centrum (przez wiarę) drudzy nie. Na obwodzie: Kapłan i złodziej - i obu
jednakowo daleko; obaj jednakowo pogrążeni w głupstwie (głupstwo
religijne nie jest mniejsze od głupstwa nie religijnego, jeżeli, mu brak
połączenia.
*
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"Przeminął nie tylko rok pontyfikatu, ale czasu, w którym miało się
spełnić wszystko, co z niego doraźnie dobrego dla nas, Polaków, wynika.
Kto się miał Polską zainteresować, już się zainteresował. Kto miał tu
przyjechać - łącznie z Papieżem - już przyjechał. Co się miało odetkać, już
się ew. odetkało, a co, to już lepiej wiecie ode mnie.
Teraz zaczynają się kłopoty i ciężary.
Podobnie zresztą dla Kościoła i dla Papieża.
Padły już wszystkie słowa zachwytu i zdumienia.
Wykonano już wszystkie gesty symboliczne.
Pozostały sprawy.
Sprawa Kościoła.
Jaki udział mamy w nich my Polacy.
Sprawy Polski. Jaki udział ma w nich Kościół. Kościół szansą Polski,
czy Polska szansą Kościoła, jak pałac w Lublinie.
To znaczy ten udział jaki ma Polska w historii powszechnej przez
Kościół. Różne są udziały Polski w historii powszechnej. W jej nurcie
rewolucyjnym, w jej nurcie wojskowym, w jej nurcie gospodarczym, w jej
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nurcie społecznym. Nie lekceważę żadnego. Ale cały ten udział nie byłby
pełny, i w pełni zrozumiały, gdyby nie udział przez Kościół.
Co to znaczy Kościół szansą Polski, co to znaczy udział Polski w
historii powszechnej? Polska bierze w niej udział tylko przez Kościół,
albowiem leży w osobliwym miejscu jego ziemskiej i duchowej mapy.
Ziemskiej - będąc daleko wysuniętą forpocztą na północy. I duchowej - na
osobliwym styku problematyki religijnej, społecznej i narodowej Polska
wnosi coś nieznanego ciekawego, oryginalnego do chrześcijańskiej teologii
historii
Właśnie, czy wnieść powinna.
W tym układzie mieści się też odpowiedź na drugą część pytania:
Polska szansą Kościoła.
7.XII.
Zdaje się, że teraz zrozumiałem z czym polegał błąd opowiadania
Kamila II; cały dramat powinien był rozegrać się wokół sprawy: pomnik
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czy szubienica dla Żydów. Jak się ma zachować organizacja, jeżeli to jest
pomnik, i jak się ma zachować Kościół, jeżeli to jest szafot dla Żydów i
komunistów.
I kiedy zachowanie dochodzi do szczytu, okazuje się, że to cyrk i że
ruda Niemra będzie zjeżdżać z wieży.
Wszyscy oddychają z ulgą, tylko mały chłopiec wpada w rozpacz i traci
wiarę.
1. Opisać całą enklawę.
2. Opisać najpierw środowisko polityczno-wojskowe.
3. Opisać środowisko Kościelne.
4. Opisać chłopca, ulubieńca wszystkich, który jest gońcem, ministrantem i
marzy zarówno o tym, aby być bohaterem narodowym, jak o tym, aby być
świętym.
Jedynym który bierze wszystko na serio. A przede wszystkim Kościół.
5. Zamieszanie wokół budowy czegoś na placu "Matejki".
Sprzeczne wiadomości.
6. Wiadomość o pomniku i pomysł wielkiej akcji sabotażowej. Narady w
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kamienicy. Jastrzębie i gołębie. Jeżeli pozwolimy na to, to na co jeszcze?
Albo: jeżeli będzie służyć za to, to ilu nas zostanie.
7. Pan Głogowiecki przynosi wiadomość, że będzie to szubienica dla
Żydów i komunistów. I zadaje pytanie proboszczowi: co zrobi, gdy Żydzi i
komuniści zawisną (w świetle tego, co już zrobił).
8. Jastrzębie i gołębie w kamienicy uspokajają się dziwnie. Zostawiają
księdza samego. Ksiądz: a co właściwie mam zrobić? Jeżeli będę
protestował, czy wyjdę z niego, zamkną kościół ... (a wychodzi np. do p.
Wirzykowskiego). Jeżeli nic nie zrobię co warto jest to moja wiara ...
Presja pana Głogowieckiego, żeby nic nie robił ... Presja młodego
księdza, żeby wyszedł ... albo żeby wywiesił szarą chorągiew, albo żeby
wstawił trumny do środka Kościoła, albo żeby wystawił na wieży obraz
Chrystusa cierpiącego, albo żeby uderzył w dzwon ... Nie ma już dzwonów
- powiedział głęboko proboszcz.
Albo żeby zamilkły organy.
Albo żeby zamknął kościół na znak protestu.
Albo niech ci, co chcieli robić demonstrację wojskową przeciw
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pomnikowi, zrobili ją teraz ...
Proszę, niech pokażą co umieją.
9. I mały biega z listami.
10. Zjawia się para. Ruda Niemra, która twierdzi, że jest katoliczką, z
Niemcem, bardzo grzecznym i powiadają, że chcą tylko zjechać z wieży.
Proboszcz osłupiał i z wielkiego szczęścia zgodził się na wszystko. I kiedy
się zgodził zobaczył przed sobą przerażone oczy Andrzejka.
11. Proboszcz wyjeżdża na wakacje, kościelny na wieś do narzeczonej (jak
to już dawno było ustalone).
Pozostają "na gospodarstwie" młody wikary, który chciał zamknąć
kościół, i mały Andrzejek.
Andrzejek wprowadza Niemców, którzy się całują etc. i śmieją do
niego.
Schodzi w dół, zrzuca komżę i odchodzi na miejsce młodego wikarego,
który pozostaje zdziwiony - sam.
Ten mały uciekł, proboszcz na wakacjach, ci młodzi w kamienicy
konspirują, nie ma ministrantów, sam odprawia nabożeństwo ... (Albo
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właśnie odprawiają we dwóch - ale niewiadomo co się w ich sercach
dzieje).
Zza murów Kościoła grzmot oklasków.
*
Sichulskiego - J. Piłs. [...]
Stańczykiew. Waryńska.
Duda Gracz
Jerzy Beres? (O. Kolbe)
Wróblewski
Portret Pigonia (K. Duckiego)
Pośród masek, pustka [...] etc.
*
Ten dramatyzm portretów prowadzi do Matejki (Szujski)
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Z orłem w koronie
Albo Syndlera portret Norwida.
Malczewski: "Hamlet polski" z margarytką i pas myśliwski.
Stańczyk Wyczółkowskiego, 1898
Witkacy: portret Ewy Dunin-Borkowskiej (1952)
Portret K. Estreichera na prem.
Masek (Wyczół.)
"Melancholia" Malczewskiego
Oto, co wypełnia wyobrażnię szaloną
Jan Lewicki. Scena z 1846 - żołnierze austriaccy karmiący polskich
chłopów głaszczą dzieci i rozdają srebra pańskie.
[Ciekawe, że od rozbiorów Polacy zaczynają myśleć: alegoria,
alegoryczne postacie etc.
Np. Poprzez Chopina - Teofila Kwiatkowskiego (1855)
Właściwie wizja "Wesel"
Portrety Sochaczewskiego Anny Gudzińskiej z wywróconymi oczami i "Dwa pokolenia: message"
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Giczyńskiego sen z powstania
Ogłoszenie Konstytucji 3 Maja.
Tablice Rejtana!
Portret Rejtana.
[...] wrażenie z Matejki
portrety Czartoryskiego, lgn. Potockiego
Alegoria upadku Polski - siedzi i myśli.
Smuglewicz: Alegorie insurekcji nad otwartym grobem.
Kto niesie płyty, dokąd ciągną Polscy Kościuszkowcy?
Portret St. Krajewskiego z synem (Brodowski)
Poniatowski: rysunek [...]
Portrety Denisa Szełutkowa - Sybiracy
Ant. Muszyński: [...]
Lament opatowski
Portret Ks. Józefa
Portret bpa Tomickiego
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Portret Mikołaja Wolskiego, który w Testamencie kazał nagości
zakrywać
Portret Katarzyny [...] naszyjnik
Procesja gidelska Portret młodego Tomasza Zamoyskiego.
Od 2 połowy XVII wieku zaczyna się przebieraństwo: - portret
Ostrogskich (J. "Dziedziny"), portret starosty oświęcimsk. w szwedzkim
stroju.Krzysztof Opaliński na łożu paradnym
Portret Kittowicza - w tym tłumie - twarz - grymas!
21 XII 1979
[...]
Odpowiedź na drugą ankietę DiP-u: “Jak z tego wyjść?''1 Z czego? Nie
zgadzam się z opinią, jakoby system przeżywał jakiś nie oglądany dotąd
kryzys. Jest to ten sam brak zaufania, co w 1945 roku, to samo chromanie
gospodarki, to samo zakłamanie, to samo błędne koło zamknięte
doktrynalnymi i politycznymi granicami. Wyjść z tego, to znaczy opuścić
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RWPG, Pakt Warszawski2, zawrzeć sojusze i związki gospodarcze wolne
od politycznych warunków i wojskowych obciążeń, uzdrowić stosunki
walutowe, znieść cenzurę, rozwiązać Front Narodowy, samą partię
zreformować w demokratycznym duchu, aby umożliwić jej członkom
występowanie lub tworzenie frakcji etc. Dałoby to w rezultacie (zakładając
nie-interwencję radziecką) zjawisko podobne do Portugalii: ryzyko chaosu
i szansę rozwoju. Bez tego możemy, oczywiście, żyć dalej — bez tego
ryzyka i bez tej szansy z negatywnymi skutkami stagnacji.
[...]

1980
5 I 1980
Milknę i słucham Jego głosu.
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I mówi do mnie kwiatem,
płomieniem,
bólem
i smutkiem tych,
którzy smucić się nie mogą.
Mówi porządkiem swoich planów,
nie wszystko mówi,
resztę zostawia mnie na wiarę.
6 I 1980
Moje ręce: jak bardzo postarzałe, jak mało doświadczyły. Jak bardzo je
zniszczyłem, jak mało w nie brałem. Jak mało dotknąłem nimi: rąk, ciał,
owoców, kwiatów, zwierząt, klejnotów, rzeźb. Jak mało pamiętają! Od
czego się zestarzały?
9 I 1980
Chrystus dzieciństwa: mit osobowy.
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Chrystus ludzkości: mit kulturowy.
Chrystus boski: akt wiary, akt zbawienia.
Bo to sama wiara zbawia.
Wiara wynosi człowieka w wymiar boski, w wymiar wiedzy pełnej, w
wymiar pokoju. Bo wiara jest nadzieją podniesioną do stopnia pewności.
Wiara chrześcijańska — ściślej katolicka — jest nadzieją optymalną
podniesioną do stopnia maksymalnej pewności.
[...]
20 I 1980
Podziękowania.
Za mróz. Za pogodę. Za czerwone słońce. Za żart na bazarze. Za zgodę,
za pracę, za ciszę, za spokój, za dobrą wolę, za to, że znów nadeszła noc.
Winy: bezmyślność. Ani jednej myśli w ciągu dnia. A ile złośliwości?
[...]
25 I 1980
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Dwóch rzeczy mi brakuje do umysłowego wesela: lektur i stałego
notowania. Nie można osiągnąć uczucia pełni, trwania, rozwoju przez
wykonywanie zamówień — dość jałowych w końcu; prześladuje mnie od
pewnego czasu smutek, który nie ma żadnego uzasadnienia, a jest tylko po
prostu tęsknotą do myśli. Muszę znaleźć czas na czytanie i gromadzenie
notatek i to zupełnie bezinteresowne.
[...]
26 I 1980
Utrata wiary — odzyskanie wiary.
“Traci'' ją ten, kto uważa, że “powinien'' ją utracić, i “odzyskuje'' ten,
kto uważa, że ją odzyskać powinien. Jedno i drugie jest zaprogramowane.
Człowiek jest zaprogramowany przez kulturę. Ja np. należałem do kultury,
w której nie można było nie “utracić'' wiary, podobnie jak nie można było
żyć w dziewictwie.
Człowiek jest zaprogramowany, ale nie cały. Jest jakaś reszta wolna.
Jak silna? Jak duża? Jak istotna? Właśnie to rozstrzyga o jego wartości.
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Ważne jest to, w jakim stopniu bierze udział w swej kulturze, jak ją
realizuje; ale jeszcze ważniejsze jest to, o ile jest od niej wolny. O tyle, o
ile jest wolny, jest szczęśliwy (zbawiony) i tyle tylko do niej wnosi.
Człowiek wnosi do kultury tylko swoją wolność. Tylko swoje zbawienie.
Jaka jest ta wolność? Ta wolność to jego “styk'' z Bogiem. Ta wolność
to Chrystus, czyli człowiek “zaprogramowany'' przez Boga bez reszty.
———
Po co ta historia Chrystusa narodzonego z Dziewicy? To nam utrudnia
zrozumienie Słowa.
To prawda, ale bez tej historii nie zrozumielibyśmy Go nigdy.
[...]
29 I 1980
“Znalezienie''
Nie pamiętałem, że piątą tajemnicą I części Różańca jest “Znalezienie''.
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Ile razy Chrystus gubi się i odnajduje? Często jest potem mowa, że Go
szukają uczniowie i rzesze... Jest w tym pewien rys osobowy — szukanie
samotności. Jest w tym zapewne także symbolika: świadczy, że Chrystus
tkwi jakby jednocześnie w dwóch wymiarach. Że żyjąc zwyczajnie, jak
wszyscy ludzie, zachowuje pewien przywilej Boga, którym jest ta
chwilowa nieobecność — to chwilowe odejście, do którego przywykła
ludzkość przeżywająca od zarania swych dziejów trwogi cykli
kosmicznych — trwogę nocy, zimy, zaćmienia słońca.
Jest w tym “Znalezieniu'' zawarta figura “Zmartwychwstania'': przez
trzy dni Go szukali, aż znaleźli.
30 I 1980
Wczoraj był Szczepański. Dlaczego czuję się z nim źle? Dlaczego
jeszcze nazajutrz powtarzam sobie anegdoty, które chciałbym opowiedzieć.
Zdaje się, że mi z nim po prostu okropnie nudno i że tę nudę odczuwam
jako winę wobec niego. W ogóle mój stosunek do niego jest obciążony
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jakimś poczuciem winy. Czy to polega na tym, że go kiedyś przyłapałem
na braku zaufania do mnie?
[...]
1 II 1980
W nocy okropne myśli, że to wszystko nie ma sensu, że nurt herezji jest
nurtem głównym, a nurt ortodoksji nurtem bocznym, który utrzymuje się
siłą inercji jak wszystko w dziedzinie idei.
Od początku rozum ludzki próbuje obronić się przed absurdem
“historyczności'' Objawienia i Wcielenia i sprowadzić ich fakty do
hermeneutyki, podczas gdy ortodoksja broni ich realności ze wszystkimi
konsekwencjami. Jeżeli np. Zwiastowanie było faktem historycznym, jest
nim także przeniesienie domku NMP na skrzydłach anielskich do Loreto1.
Jeżeli wszystkie cuda ewangeliczne są prawdziwymi zdarzeniami (a nie
tylko figurami pierwotnej katechezy, którą są Ewangelie), cuda muszą
powtarzać się nadal, a historyczny Jezus, historyczna Maryja pojawiać się
3608

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

nadal. I pojawiają się: w Lourdes2, w Fatimie3. Jezus pojawił się Piusowi
XII... Z tej historyczności, z tego realizmu bierze się klimat katolicki —
osobliwa mieszanina teologii i magii.
[...]
Więc co bym odpowiedział na pytanie: w jakim sensie wierzysz, że
Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego narodził się z Maryi Dziewicy i
stał się człowiekiem, będąc jednocześnie współistotny Ojcu i przez Niego
zrodzony przed wszystkimi wiekami? W jakim sensie zmartwychwstał? W
jakim sensie wstąpił do nieba? W jakim sensie Maryja została do nieba
wzięta? W jakim sensie chleb i wino Eucharystii są ciałem i krwią
Chrystusa, a wyznany grzech znika za błogosławieństwem kapłana?
[...]
———
Chciałbym powiedzieć tak:
Kiedy mówię, że wierzę, iż Chrystus, Syn Boga Żywego, narodził się w
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Betlejem, w ziemi judzkiej, w stajence, za panowania Tyberiusza, mam
przez to na myśli, że mógł narodzić się w każdej chwili, w każdym
miejscu, że narodzić się musiał. Że rodzi się wciąż. Że Synem Bożym jest
każde dziecko ludzkie przychodzące na świat.
Kiedy mówię, że narodził się z Maryi Dziewicy, z woli Ojca
przedwiecznego, za sprawą Ducha Świętego, myślę, że prawdziwym
Ojcem człowieka jest Bóg, a miłość jedynie prawdziwa, która to sprawia,
jest z Ducha, nie z ciała.
Kiedy mówię, że Chrystus powstał z martwych, że wstąpił do nieba, że
Maryja, matka Jego, została do nieba żywcem wzięta, myślę, że śmierć,
której podlega człowiek, i zniszczenie ciała, jakie przechodzi, jest stanem
rzeczy, którego Bóg widocznie nie chce, skoro tak brzydzi się nim
człowiek, i że Bóg, dając mu możność rozumienia i wypowiedzenia swej
własnej nieśmiertelności i niezniszczalności, ukazał pragnieniom jego
kierunek i cel; ukazał mu nadzieję.
Kiedy mówię, że Jezus jest w chlebie i winie, myślę, że po prostu jest;
kiedy mówię, że Go zjadam, myślę, że z Nim współżyję. Że współżyję z
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Bogiem tak żywym, jak ja — z Bogiem, który — skoro Go jem i trawię —
żyje razem ze mną. Jadam z Nim jak z rodziną. Karmię się Nim jak
dziecko karmi się matką — etc.
Ale rozum na to:
mówiąc w formie częstotliwej masz na myśli mit, czy model; Kościół
podaje ci do wierzenia fakt jednorazowy, “historyczny, udowodniony''.
Odpowiadam: nie mogę zrozumieć mitu bez mitycznego zdarzenia; nie
mogę odczytać modelu, nie wiedząc, z jakiej został odbity matrycy.
Ale rozum pyta:
dobrze, więc stało się “to wszystko'' czy nie? Odpowiadam: nie wiem
na ten temat ani więcej, ani mniej niż na temat jakiegokolwiek innego
zdarzenia historycznego. Historia zbawienia ma nie tylko swe analogie
pozytywne w języku i w strukturze rodziny, ma także analogie negatywne
w całej historii ludzkiej, która ginie w mrokach równie gęstych, jak historia
boska. Czy mitologia Aleksandra Wielkiego jest bardziej wiarygodna od
mitologii Jezusa Chrystusa? Czy historia dowolnej, nawet współczesnej
organizacji, opowiadana dla celów propagandowych, nie zawiera bajek
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podobnych do tych, które czytamy w Dziejach apostolskich?
I tu wkraczamy w dziedzinę, która dotyczy nas od zupełnie innej strony
— w dziedzinę “tworzenia historii'', w tę osobliwą sferę pośrednią
pomiędzy literaturą piękną, moralistyką, propagandą, a faktem, w ten
osobliwy amalgamat nazywany historią...
[...]
4 II 1980
Moment historyczny1. Niezwykle dramatyczny, a składają się nań trzy
fazy, trzy fakty: Konstytucja 3 maja, najazd rosyjski, zdrada króla2.
Wszystkie te trzy wydarzenia poczynając od Konstytucji i poprzedzającej
ją debaty, wzbudzają emocje patriotyczne, czyli...
Jakże to trudno nazwać! Chodzi mi o to, że w takich właśnie
momentach ludzie żyją nie samą chwilą teraźniejszą, lecz skojarzeniami
historycznymi. Wszystko, co się dzieje, wydaje się aktualizacją historii;
ludzie osiągają świadomość historycznej chwili, odnosząc jej zdarzenia i
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działające wśród nich postacie do zdarzeń i postaci znanych z historii, i
sami sobie wydają się inni, jakby przeniesieni w inny wymiar, jakby
ukostiumowani w historyczny strój. Jest to chwila wielka i niebezpieczna;
wielka, bo społeczeństwo uskrzydlone historyczną reminiscencją w
poczuciu historycznej roli, wzbogacone o tożsamość swych przodków,
zdolne jest do ogromnych czynów; pragnie — nie bacząc na ofiary —
realizować modele, jakie czci w tradycji i jakie chwile właśnie aktualizuje;
jest to też chwila niebezpieczna, bo analogia historyczna przesłania
zdolność oceny sytuacji, układa myśl w schematy, postępowanie
sprowadza do odruchów. Społeczeństwa i jego przywódcy zachowują się
jak w teatrze.
———
Zdarzenie i symbol.
1. Przysięga na Rynku.
Tadeusz Kościuszko, pod przybranym nazwiskiem, z biedą przedostaje
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się z emigracji do kraju, zjawia się w Krakowie, który chyłkiem, nocą
opuścili Moskale. Tu, na Rynku, pośród czworoboków wojska i gwardii
narodowej, wśród rozentuzjazmowanych i wzruszonych tłumów, składa
przysięgę1...
Rozbierzmy to zdarzenie: bohater pod przybranym nazwiskiem, a więc
wszechobecny. Skoro mógł przybrać to nazwisko, może przybrać każde;
skoro zdołał przyjść raz, zdoła przyjść tyle razy, ile mu się zechce.
Przebranie i przybrane imię są zastępczym atrybutem nieśmiertelności.
Nieśmiertelność jest jednym z przywilejów bohatera. W tysiącu przebrań
występował Hermes — bóg-człowiek. Przekradał się ze zleceniami od
Zeusa, zjawiał się niespodzianie, był nieuchwytny. Nieśmiertelny i
nieuchwytny był Aleksander Macedoński, Fryderyk Barbarossa. Podobnie
niektórzy święci, których żywoty mają również cechy bohaterskie.
Zdolność ukrywania się jest cechą nadprzyrodzoną, podstawową strukturą
baśni. W przypadku Kościuszki rozwiniętą w ludowej formie aż do
przypisywanej mu — podobno — zdolności przemieniania się w dowolne
stworzenie i także aż do wiary w jego nietykalność.
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Ta baśniowa struktura należy do wszystkich mitologii konspiracji;
realizuje się później w postaciach emisariuszy: Konarski, Dembowski
(temu ostatniemu przypisywano zdolność zmieniania skóry, płci, losu i w
końcu — nieśmiertelność). Austriacy mieli rozkopać grób w Podgórzu, aby
trupa ukazać ludziom!
Bohater powraca do kraju, aby go wyzwolić. Historia Polski znała już
takie powroty: Kazimierza Odnowiciela, z czym związana jest pierwsza
polska znana pieśń1, Stanisława Leszczyńskiego(?)2. (Czy istniały jakieś
legendy o Bolesławie Śmiałym?)
Bohater, który w momencie klęski uchodzi za granicę, uwalnia się
niejako od nieubłaganej konieczności, jest ocalony; jest niejako poza
historią, przebywa w czasie i miejscu bezpiecznym. Skoro wraca, to
znaczy, że swego bezpieczeństwa udzieli rodakom — przynosi je rodakom
— przynosi je jako ułaskawienie od wyroków i jako szansę wyzwolenia.
Zbawienie przychodzi z zewnątrz.
Baśniowy cykl dziejów Polski: klęska — emigracja — uroczysty
powrót. Cykl Pana Tadeusza.
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Mitologia emigracji: jej początki już za konfederacji barskiej. Jej
kolejne wersje: emigracja po-targowicka, emigracja po-kościuszkowska, aż
po emigrację 1939 roku. Jak się zdaje, jest to swoista cecha historii Polski.
Cykl euforyczno-depresyjny: każdy powrót emigracji łączy się z euforią,
po każdym z nich następuje konflikt kraj — emigracja, połączony z
rozrachunkiem.
Jak “archetypiczny'' charakter ma ten powrót z emigracji widać po tej
zwrotce Mazurka Dąbrowskiego: “Jak Czarniecki do Poznania''... Wynika z
niej po pierwsze, że Poznań leży nad morzem, że Czarniecki wjechał konno
do morza wracając do Polski, gdy — w rzeczywistości — było odwrotnie.
Dla wyjaśnienia polskich mitów bohaterskich kapitalne znaczenie ma
mitologia Czarnieckiego. Jedyny sprawiedliwy, niezwyciężony, nie
uznany.
Legenda księcia Józefa to tylko legenda śmierci1; książę Józef ginie
śmiercią, którą powinien był zginąć Kościuszko. Dlatego to są mity
komplementarne, czego dowodem jest uporczywe plątanie obu postaci.
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“Kościuszek, skacz do Elstery''2.
Przysięga Kościuszki jest symbolem jedności narodowej.
Obraz tej jedności: czworobok wojska i ludności. Mit wodza
jednoczącego sprzeczności. Mit momentu uroczystego, od którego
rozpoczyna się nowe dzieje. Mit pogodzonych sprzeczności — zbawczego
oczyszczenia. [...]
2. “Chłopy, wziąć mi te armaty!''3
Jak to było naprawdę? Skąd pomysł? Oczywiście, istniała już w Polsce
mitologia ludowej ruchawki, ocalenia ojczyzny przez lud. Ta właśnie
mitologia łączy się ze szwedzkim potopem: Górale, którzy rzekomo ocalili
Jana Kazimierza. O zasobach obronnych ukrytych w ludzie czytamy u
Staszica4. Pomysły takie mogły powstać podczas kampanii 1792 roku.
Musiało też coś takiego przychodzić do głowy obserwatorom Konfederacji
Barskiej, która upadła między innymi dlatego, że była czysto szlacheckim
ruchem odbywającym się przy całkowitej obojętności ludu5. Musiało to
przychodzić do głowy zwłaszcza na widok buntów kozackich, gdzie
3617

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

ujawniała się olbrzymia siła “czerni'' zbrojnej w piki, kosy i końskie
szczęki. Jak doszło do skrzyknięcia, do mobilizacji tych — iluś tam —
kosynierów? Kto to wymyślił i przeprowadził?
A na koniec, co to znaczyło?
Otóż niewiele dla współczesnych — ambaras — wiele natomiast dla
potomnych. Poza jednym bezładnym szturmem pod Racławicami1,
nieszczęśnicy nic nie zdziałali, a pod Szczekocinami po prostu wyginęli2.
Natomiast mit chłopskiej siły, chłopskiej kosy, chłopskiego impetu legł u
podstaw solidarystycznej doktryny niepodległościowej; następnie u
podstaw ludowego, rewolucyjnego patriotyzmu, później u podstaw
socjalistycznego patriotyzmu i w gruncie rzeczy — u podstaw wszystkich
polskich doktryn społecznych.
Ten właśnie Kościuszko stoi na Wawelu. Na skwerze pod Białym
Domem.
3. Męczeństwo.
Cała reszta jest niejasna. Chociaż właśnie to dalsze dzieje Kościuszki są
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źródłem jego międzynarodowej legendy.
Paradoks kościuszkowski polega na tym, że jest on czymś zupełnie
innym dla Zachodu, zupełnie czymś innym dla Polaków. Są to dwie różne
postacie...
W opowieści o bohaterze trzeba wyraźnie odróżnić dwa porządki:
historyczny i mitologiczny — dwie struktury: strukturę historyczną postaci,
która podlega ocenie, i strukturę bohatera, która podlega interpretacji.
6 II 1980
[...]
Bohaterski żywot Kościuszki kończy się właściwie na polu bitwy pod
Maciejowicami. Przynajmniej w kraju. Bo poza granicami Polski właśnie
się zaczyna. Zaczyna się wówczas, gdy schorowany Kościuszko opuszcza
Rosję i udaje się do Stanów Zjednoczonych. Jest wtedy żywą postacią
rozprzestrzeniającej się “religii ludzkości'', “religii wolności''... Zajmuje
miejsce w rewolucyjnym panteonie, wśród romantycznych “legend
północy''.
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Obrazowi temu doskonale odpowiada jego współczesny sposób życia:
milczenie, tkliwość, dobroć dla otoczenia. Legenda amerykańska, legenda
szwajcarska1. Natomiast zupełnie nie odpowiada mitowi krajowemu,
zupełnie nie mieści się w mitologii krajowej, która potrzebuje
niezwyciężonego rycerza — i znajduje go w osobie księcia Józefa.
Zdumiewająca kariera mitologiczna ks. Józefa!2 Po błyskotliwym
debiucie wojskowym — niesławne zejście z historycznej sceny na 13 lat, w
ciągu których zyskał opinię pozbawionego patriotycznych uczuć hulaki,
bawiącego na gruzach Rzeczpospolitej. Kariera za Napoleona właściwie
wątpliwa: zamiast Kościuszki lub zamiast Dąbrowskiego. Działalność
oceniana różnie. Oczywiście, wojsko było popularne, jakkolwiek musiały i
na tym polu rysować się niesnaski, gdyż koszt jego utrzymania był
olbrzymi, a samowola nieznośna. Na domiar wysyłano to wojsko na obce
fronty. Jeśli tam oficerowie zdobywali szlify, to książę wciąż siedział w
domu i nadal balował.
Wtedy przyszedł rok 1809. Nie można dojść do ładu z ówczesnymi
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wydarzeniami. Nie chcę zajmować się wojskową stroną bitwy pod
Raszynem ani kampanii galicyjskiej. Chodzi mi natomiast o to, jaka była w
odczuciu współczesnych. Jaką tajemnicą jest opinia w przeszłości! Jaką
enigmą jest społeczeństwo, które się nie wypowiedziało, za które mówili
inni, w którego imieniu przemawiają instytucje!
Pomyślmy: mieszkańcy Warszawy mieli małe powody do entuzjazmu.
Mieli szpitale pełne rannych, świeże wspomnienia wielkiej bitwy — i
Austriaków, i Węgrów w mieście. Wyjście księcia z miasta odbyło się
wśród tumultu3.
Jak było w Galicji? To prawda, że całowano końskie chrapy i
strzemiona, ale prawda też, że to kolorowe wojsko zwaliło się na Galicję z
ogromnym ciężarem rekwizycji i kontrybucji. Prawda, że obchodzono
zaraz uroczystość przyłączenia na powrót do ojczyzny ziem oderwanych
przed szesnastu laty i usuwano znienawidzone rządy austriackie, ale wraz z
wojskami polskimi szły rosyjskie — “sojusznicze''. I prawda, że
suwerenność polska na tych terenach była nader ograniczona. I że ta
sytuacja znalazła wyraz w ostrych politycznych konfliktach. Czy nie
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znalazła oporu w nastrojach? Ba, ale siła mitu działa do tyłu! Poniatowski
nie zdobył chwały ani w 1809, ani w 1812. Zdobył ją dla całego swego
życia — wstecz — ginąc na polu chwały w 1813. Ta śmierć była
potrzebna. Poniatowski dokończył żywota Kościuszki, dokończył żywota
Polski — insurekcyjna historia Polski ułożyła się w cykl od ślubów
Kazimierzowskich1 do śmierci Poniatowskiego.
9 II 1980
Wymyśliłem raz dobrą powieść pod dobrym tytułem: Wkroczenie
wielkiej armii i nigdy jej nie napisałem2. Kazimierz Wierzyński miał rację,
kiedy się tym tak entuzjazmował; dziś widzę, że był to pomysł na
prawdziwie wielką powieść.
[...]
13 II 1980
[...]
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Osobliwości nowoczesnych legend: proces mitologizacji odbywa się
przy pełnej świadomości historycznej, której brakowało np. twórcom
legendy Ryszarda Lwie Serce. Tam legenda była nieraz jedynym źródłem
wiadomości, przeto ulegała dalszym transformacjom. W kulturze pisanej, a
zwłaszcza w kulturze drukowanej, trudno właściwie mówić o legendzie.
Raczej o propagandzie, czy też o modelu wychowawczym.
A jednak zjawisko takie istnieje. Powstaje u nas jak opór przeciwko
propagandzie niepopularnej, stanowiącej wyraz narzuconej władzy, lub
przeciwko represyjnemu modelowi wychowawczemu. Legenda jest
rodzajem kontrkultury. Taki charakter miał już kult Napoleona.
21 II 1980
Sen: zbudziłem się rano i nie wstając z łóżka zacząłem pisać. Było to w
Krakowie, na Warszawskiej, ale w sąsiednim pokoju, tak jakby w pokoju
rodziców, po lewej stronie spała Kazia. Pomysły i zdania zalewały mnie,
nie mogłem nadążyć z ich spisywaniem, umysł miałem bardzo jasny,
chociaż zaczynała mnie boleć głowa. Pisałem bardzo szybko, aby zdążyć,
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zanim migrena rozwinie się na dobre. Kartki okrywały mnie już po szyję,
aż wreszcie, przy jakimś nieostrożnym ruchu zapodziałem pióro w
papierach i w pościeli. Pisałem wtedy właśnie jakąś nowelę o ułanie
intelektualiście...
2 III 1980
Umarł Jarosław1.
4 III 1980
Wczoraj w Stawisku. W sypialni. Kotka w łóżku. Myśli raz po raz
uciekają do Jarosława. Chciałoby się komuś to wszystko opowiedzieć.
Rzym, 9 III 19802
Niedziela, chłodno, deszcz pada. Janka boli gardło.
Rzym, 12 III 1980
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Dzisiaj audiencja generalna. Jutro rano spotkanie z Papieżem.
Rzym, 13 III 1980
Jazda przez pusty Rzym o świcie. Jednolity kolor. Pusty plac po raz
drugi. Za pierwszym razem płaczący schizofrenik odprawiał nabożeństwo z
różańcem; wchodząc po stopniach i po pochyłości bazyliki, kopał puszkę
po Fanta. Dziś na stopniach schodów, przy balustradzie, jakiś samotny
sportowiec czy trener odprawiał skomplikowaną gimnastykę.
Wejście przez bramę św. Anny. Ciemny dziedziniec, obskurne schody,
nowy dziedziniec o parę kondygnacji wyżej. Ciasna winda obita
laminatem. Winda, do której klucz ma tylko Dziwisz, Magee Angelo i
siostra sercanka, która Papieża odcina od świata.
Na górze jasno, czysto, ślisko, cicho, goło, trochę bezosobowo, jak
zwykle w duchownych pomieszczeniach.
Kaplica. Posadzka z pstrego marmuru, kremowe ściany, strop w
witraże, okna po bokach i w absydzie. W ołtarzu krucyfiks (ładny) i mała
M.B. Częstochowska. Na środku klęcznik, obity szarym welwetem, i fotel
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z oparciem z patynowanej miedzi, z wyrytym na nim “Pater noster''.
Klęczniki po bokach i plastikowe krzesła. Czekał na nas Dziwisz. Wskazał
nam miejsca pod ścianą. Trzy krzesła do dwóch klęczników. Papież wszedł
nagle i skłoniwszy się nam ukląkł na posadzce wspierając się ręką o
oparcie fotela. Klęczał tak bardzo długo. Tymczasem nadeszły czarniawe
siostrzyczki w czarnych welonach, Portugalki, jak się okazało. Była długa
cisza. Klęczałem razem z nimi. Potem ukląkł na klęczniku i wyjąwszy
brewiarz spod pulpitu, odmówił modlitwy.
Pojawili się Dziwisz, Magee o kulach i Bardecki, w albach i
fioletowych stułach. Papież wstał, podszedł do ołtarza, gdzie leżały szaty, i
Dziwisz pomógł mu się ubrać.
Odprawiał po włosku, bardzo przytłumionym głosem, często zanosił się
kaszlem. Przed spowiedzią powszechną, zdaje się, po Ofiarowaniu, przed
Komunią i po Komunii przerywał na długo. Milczał także po czytaniach.
Pierwsze czytanie miał Dziwisz, drugie Magee, trzecie Bardecki. (Bujda.
Były tylko dwa czytania. Ewangelię czytał Bardecki). Na początku mszy,
przy Ofiarowaniu i po Komunii świętej Portugalki śpiewały. Jedna z nich
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miała magnetofon i nagrywała wszystko. Ale raz nacisnęła zły klawisz i
coś tam zagdakało. Kiedy mi podawał Komunię św., spojrzał mi głęboko w
oczy. Rozebrali go przy ołtarzu. Dziwisz podawał szaty sercance, która
wyszła zza ołtarza. Papież ukląkł w swoim klęczniku. Wtedy Dziwisz,
który tymczasem znalazł się u wejścia do kaplicy, poprosił nas do salonu.
Warto jeszcze dodać, że w czasie mszy, gdzieś za ołtarzem kilka razy
dzwonił telefon, którego nikt nie odbierał. Potem znaleźliśmy się w
brzydko urządzonym salonie, gdzie na okrągłym stole, na środku, i na
stoliku w rogu leżały grube albumy, oprawne w białe płótno. Leżały także
taśmy filmowe.
Podszedłem do okna zasłoniętego białą firanką. Zobaczyłem pod sobą,
o ile pamiętam, dziedziniec Belwederu, dachy, boczną fasadę bazyliki.
Kinaszewska coś plotła. Papież wszedł nagle, przywitał się najpierw z
Kinaszewską, mówiąc: jedna kobieta, nie wiadomo, co z tego wyniknie...
potem z pozostałymi i od razu do Janka — nie spodziewaliśmy się, panie
Janie, kiedyśmy się widywali na Helclów, że... i tu wykonał zawiły ruch
rękami. Za nim wsunął się fotograf, który w tym momencie zrobił pierwsze
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zdjęcie. Następnie zrobił ich jeszcze kilka. Potem Papież zaprosił nas do
jadalni, do której weszliśmy z korytarza.
Stół owalny, nakryty białym obrusem; serwetki cieniutkie, obficie
haftowane. Serwis biały, obrzeżony złotem, fantazyjny. Filiżanki ogromne.
Podobno nie jednakowe. Papież przeprosił na chwilę, zniknął w sąsiednim
pokoju, ale zaraz wrócił (chyba brał lekarstwo).
Jak siadać? Papież: posadzimy w środek prałata, żeby był spokój. Tak
więc Bardecki zasiadł na honorowym miejscu, naprzeciw Papieża. Po
prawej jego stronie Kinaszewska, po lewej Zanussi. Po prawej ręce
Kinaszewskiej, czyli na boku stołu, Szczepański, obok niego Magee. Ja na
boku przeciwległym z Dziwiszem. Papież sam.
Były dwa rodzaje bułek: zwyczajne i maślane, oraz ciemny chleb z
Polski. Żółty ser ładnie pozwijany, cienko pokrojony, poukładany na
półmisku z kawałkami masła. Dżem. Owoce: jabłka, mandarynki,
pomarańcze.
Papież oczywiście zaczął od tego, że w tak artystycznym gronie jeszcze
nie jadł. Potem zapytał, co w PRL. Dosłownie: a w PRL? Odpowiedziałem,
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że mamy nowy rząd i potoczyła się dość głupia rozmowa o tym, kto
wszedł, a kto nie wszedł do KC, Sekretariatu i Biura Politycznego.
Powiedziałem następnie o śmierci Jarosława.
— Wiem — czytałem w “Tygodniku''. On tu był.
Opowiedziałem, jakie to było dla niego przeżycie, o wrażeniu pani
Hani, o religijnym pogrzebie bez mów. Spytał, kto będzie prezesem.
Szczepański odpowiedział. Wspomniał zjazd katowicki1. Powiedział: —
no, środowisko literackie nie dało się całkiem... [...]
Nie pamiętam, jak doszło do stosunków z ZSRR, do represji
ekonomicznych. Breżniew poskarżył się komuś, iż Amerykanie odmawiają
im “kawałka chleba''... ktoś mi opowiadał — dodał. Wspomniałem o
niepewnej sytuacji po śmierci Breżniewa, że załamanie się systemu —
optymalność kompromisowych rozwiązań. Przytaknął. Potem ktoś
powiedział o możliwości wojskowego zamachu stanu. Mówił o roli wojska
w Ameryce Łacińskiej, wyliczał reżimy wojskowe w Ameryce Łacińskiej.
A On po chwili, jakby tyle zrozumiał, rzekł patrząc w inną stronę: —
właśnie nie wiadomo, z której to się strony... Potem szybko do Zanussiego:
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— a pan filmy robi. Zanussi, coś tam przytaknął, ja zaś zrobiłem błąd
towarzyski, bo w tym momencie zacząłem rozmowę o filmie. — I to taki
dziwny film... Tu [Zanussi] się nadął i zachichotał jakby z zażenowaniem.
— No dziwny — powiedział. Zdaje się, że zapytałem wtedy, co Wasza
Świątobliwość o tym myśli, bo pamiętam, że się roześmiał i powiedział: —
Nie wiem, to wy się na tym znacie, a nie ja. Wtedy Janek: — Nie
chcielibyśmy, aby cokolwiek Ojca Świętego uraziło. Powiedział, że tak jak
jest, tzn., że postać Papieża zostanie ukryta, jest dobrze. Że nie zgodziłby
się na film biograficzny za życia. — Po śmierci — proszę. Po śmierci —
powtórzył. [...]
Wtrąciłem coś na temat jego nieporozumienia ze światem. Zaprzeczył
żywo. Nie, nieporozumienie jest chwilowe. I zaczął mówić o podróżach.
“Nikt nie mógł przewidzieć i ja tego nie przewidziałem — że Amerykanie
będą się zachowywać tak jak Polacy i Irlandczycy''. Czy rozumiał, o czym
mówię? Wrócił do tego po śniadaniu, gdyśmy już stali na korytarzu,
żegnając się, i gdy powiedziałem coś — wciąż ŕ propos filmu — że Polacy
przebijają się ze swoim tematem — powiedział: wszyscy to robią. Oni tu
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też. Nie ma człowieka uniwersalnego.
Wracając do śniadania. Czekaliśmy, aż powie, czy się zgadza, czy nie.
Wyczuł to, bo w pewnej chwili powiedział mniej więcej tak: — Kiedy
papież ma mianować biskupem jezuitę, pyta go o zgodę, ten musi
odmówić. Potem papież zwraca się do generała. Generał też odmawia. Ale
wiadomo, że kiedy papież ostatecznie jezuitę mianuje, ten przyjmie....
Więc ja też tak się nie zgadzam, a wy i tak zrobicie.
Cała ta rozmowa trwała około godziny. Z dochodzeniem dziewiątej
wstał i zaczął się żegnać. Janek poprosił go wtedy o “obrazki'' dla
chrześniaków. Spytał, co to za chrześniaki; Janek wymienił Tomka Lema,
wtedy spytał, czy Lem mieszka w Krakowie, i zdaje się, pytał o dzieci
Janka. Ja wtedy poprosiłem o różaniec dla żony. Powiedział: straciłem
pana z oczu. Pamiętam mamę, ojca, brata, no i pana, takiego studenta... A
potem... — powiedziałem tylko: przeniosłem się do Warszawy... Potem —
powiedział — czytywałem pana w “Tygodniku''. Zawsze czytałem...
Zrobiło się zamieszanie z różańcami. Dziwisz poszedł po nie, a Papież
z nami został i trwała jeszcze krótka rozmowa. — Wróciłem do filmu,
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wtedy powiedział jeszcze o tym człowieku uniwersalnym. Potem już nie
wiem, jak Kinaszewska przebiła się ze swoją sprawą: chciała mu puścić
góralską piosenkę o nim. No, i puściła. Po pierwszej zwrotce przymknął
oczy i powiedział: — no i tak będzie teraz przez dwadzieścia zwrotek. Ale
wysłuchał cierpliwie. I w końcu mruknął: — Witów... ten kościółek tam, w
górze... Wreszcie pożegnał się kolejno, już nie bardzo pozwalając całować
się w rękę, tylko jakoś nas tak przycisnął do siebie. I jeszcze powiedział na
pożegnanie, odchodząc do windy: — Niech Wam Bóg błogosławi...
———
Po śniadaniu wyszliśmy (czy wyjechali?) z Dziwiszem na taras.
Pamiętam, że była pogoda. Pamiętam kopuły nad dachami, widok na
Belvedere, ciasną przestrzeń tarasów, fotografie, któreśmy sobie robili, i
Bardeckiego, który mnie odciągał raz po raz na bok, aby szeptać
konfidencjonalnie, na temat tego fotoreportera, którego Zanussi
sprowadził; niepokoił go też fotograf, który przyszedł na górę. Przypomniał
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wreszcie to, co Ojciec św. powiedział w pewnej chwili: że mianowicie nikt
nie może się dowiedzieć, iż taka dyskusja miała miejsce. Ktoś powiedział,
że o spotkaniu wiedzą. Na to Dziwisz: nie może być nic gorszego.
Posypały się jakieś zapewnienia, uspokojenia etc. A Bardecki naturalnie
wpadł w panikę, że wszystko on nakręcił.
Warszawa, 28 III 1980
[...]
Kazia zarzuciła mi wczoraj nadmiar dyskrecji w sprawach religijnych;
nie przestanę brzydzić się wszelkiej w tej dziedzinie ostentacji, która
drugich uraża. Nie powinienem odczuwać żadnej satysfakcji stąd, że ja
wierzę, podczas gdy inni nie wierzą, ponieważ wiarę przyjmuję na własną
odpowiedzialność, na własne ryzyko, z własnych powodów. Nie mogę
chlubić się miłością do Chrystusa, podobnie jak nie powinienem chlubić się
żadną inną moją miłością. Przechwałki takie brzmią jak wyzwanie
błędnego rycerza, który chce potykać się z każdym, kto mu nie przyzna, że
jego pani jest najpiękniejsza na świecie.
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———
Wiara. Wiara polega — po ludzku mówiąc — na jej zadeklarowaniu.
Wierzy ten, kto mówi, że wierzy; kto mówi zewnętrznie i wewnętrznie
to samo; to samo sobie i to samo innym.
A więc każdy może wierzyć? Oczywiście, każdy, do kogo wiara jako
możliwość dotrze.
Dotrze w sensie historycznym (to jest każdy, kto żyje w czasowym
zasięgu wiary), geograficznym (każdy, kto żyje w jej zasięgu
przestrzennym), kulturowym (każdy, do kogo przemówi zrozumiałym
językiem, każdy, kto ją rzeczywiście rozumie).
Droga, jaką wiara przebywa do człowieka, jest drogą łaski. Jest to drugi
aspekt wiary. Pierwszy — to pewność, że to, czego się dowiaduję tą zawiłą
drogą, jest prawdą; drugi, że ta droga nie jest drogą przypadku.
Wierzę więc w Boga, jakiego mi Kościół podał, i wierzę, że wierzę w
Niego dlatego, że On sam tego chce. Dochodzą do tego najróżniejsze
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okoliczności — które rozpatrywane w porządku wiary nabierają wartości
znaków.
29 III 1980
Odwiedziny ojca, który jest wielkim człowiekiem, któremu wszystko
zawdzięczam i którego zdradzałem; biorę udział w hołdach, które mu
składają inni (jest wielkim, międzynarodowym sędzią), chcę mu coś
specjalnego powiedzieć i nie wiem nawet, czy mnie zauważył. Potem
rozpamiętuję wszystkie znaki, jakimi mnie obdarzył. Jest naprawdę moim
ojcem i zrobił wobec mnie wszystko. To ja działałem przeciw niemu.
[...]
4 IV 1980, Wielki Piątek
[...]
Jak rodzi się człowiek wewnętrzny? Z woli Boga? Z własnego wyboru?
Kto to jest człowiek pobożny? Każdy nim może być, czy jest to szczególna
duchowa rasa? Których Bóg woli: pobożnych, którzy Mu się plączą pod
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nogami, czy niepobożnych, którzy stoją z dala? Kogo z nas dwóch: mnie,
który jestem niezdarnym i nikczemnym pobożnisiem, czy Janka, który jest
niepobożny, a zacny? Faryzeusza czy niedowiarka?
“Cóż będzie z nas u schyłku dni naszych, kiedy w zaraniu stygniemy?''
“Obyśmy chociaż jeden dzień przeżyli dobrze na tym świecie!''
“Strasznie jest umierać, ale jeszcze straszniej chyba żyć zbyt długo''.
“Rano myśl, że nie dożyjesz wieczora; a gdy nadejdzie wieczór, nie
śmiej obiecywać sobie następnego poranka''.
“Dopóki jesteś zdrów,
możesz zdziałać wiele dobrego, lecz schorowany, nie wiem, co potrafisz''.
“Choroba mało kogo poprawia, jak mało kogo uświęca''1.
Dziwna myśl! Jakby sprzeczna z mistycznym doświadczeniem.
Kultura to język. Język jest darem. Kultura jest darem. Kultura jest
obrazem spotkania z Bogiem. [...] Jest tym miejscem, w którym człowiek
wybiera i powiada Bogu albo: to ja Ciebie stworzyłem (Gombrowicz),
albo: to Ty mnie stworzyłeś.
[...]
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Wielkanoc, 1980, Niedziela
Zimno, brzydko i bardzo wesoło. Zmartwychwstał prawdziwie.
“Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli''2. Stało się w ten
“pierwszy dzień sabatu'' coś ważniejszego od zdarzenia samego: uczniowie
Chrystusa uwierzyli, że On nie umarł i że ich wiara zbawi świat, że
zbawienie zależy od wiary i od tego, jak ją zdołają przekazać i jak jej
zaświadczyć. Uczniowie Chrystusa zrozumieli, że wiara w to, czego nie
widzą, że wiara w słowa Chrystusa — jest treścią nowego przymierza z
Bogiem. Dotąd treścią tą były widzialne czyny Boga: Bóg zwyciężał w
bitwach, dawał im rady, przykazania, pokarm. Teraz Bóg zniknął spośród
nich — “nie masz go tu'', pozostawiając po sobie ciepły ślad ludzkiej
obecności. Wszedł w nich, w ich ludzką egzystencję na zawsze w postaci
nowego Słowa — Słowa wiary: “błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli''.
Chrystus wstał z martwych: to znaczy bóstwo kosmiczne stało się
Bogiem żywym — Bogiem człowiekiem mówiącym mową człowieczą,
urzeczywistniającym się wiecznie, codziennie, przez czyny człowiecze,
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żywym wiecznie i obecnym zawsze przez wiarę człowieczą — stał się
samym życiem, potrzebnym i dostępnym jak podstawowy pokarm, jak
chleb i wino, czyli nie-wyczerpane źródło siły i radości.
Ale na to Kościół pyta mnie surowo: wierzysz, że zmartwychwstał
prawdziwie i czy jest to fakt wiary, czy fakt historyczny?
Odpowiadam na to: nie widzę różnicy. Wierząc przyłączam się do
wiary apostołów. Nie wierzę po swojemu, ale tak jak wierzyli apostołowie i
tak jak wierzy cały Kościół.
[...]
———
Poniedziałek Wielkanocny
Warszawa, 7 IV 1980
Czy człowiek “z natury'' dąży, rozwija się ku wierze? Jest to
przekonanie dominujące u wszystkich prawie apologetów wiary i
odpowiedź, którą prawie wszyscy wierzący dają na pytanie, dlaczego
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wierzą.
Rozumowanie to ma w sobie duży ładunek emocjonalny, bo to pięknie
wracać czy to do domu rodzinnego, czy to do praojczyzny lub prakolebki i
do wszelkich źródeł. Jest jednakże mało pochlebne dla myślącego
człowieka i mało pochlebne dla wiary samej. Mało pochlebne dla
człowieka zarówno indywidualnego, jak zbiorowego — ponieważ
przedstawia go jako coś w rodzaju balona na uwięzi; dokądkolwiek poleci,
wróci do punktu wyjścia, i na wszystkie jego dramaty patrzy z pobłażaniem
starego katechety: wyszum się, i tak wrócisz. Jest też mało pochlebne dla
wiary, bo przedstawia ją jako coś, co jest z góry dane i zawsze czeka, a nie
stanowi zdobyczy, osiągnięcia, dzieła życia.
Zresztą nie chodzi o to, czy jest to pochlebne czy nie, lecz o to, jak jest
naprawdę.
Prawie wszystkim trzeba powiedzieć, że z wiarą jest i będzie zupełnie
inaczej, niż dotychczas było. My, ludzie około pięćdziesiątki, należymy do
ostatniego pokolenia, które ją otrzymało wraz z całym wychowaniem i
którą utrzymuje przez całe życie, jako legat rodzicielski, jako dziedzictwo
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tradycji domowej i ojczystej. Już następne pokolenie, pokolenie naszych
dzieci powrotów takich nigdy nie przeżyje, ponieważ nie zaznało nigdy i
nie zazna wiary jako monolitu, wiary stanowiącej nieodrodną, organiczną
część składową dziedziczonej kultury. Przeciwnie, od zarania życia, od
szkoły lub przedszkola, poznało wiarę jako przedmiot wyboru i przyczynę
konfliktu z otoczeniem. I tak będzie ją pojmować zawsze. I jeżeli dla nas
powrót do wiary może oznaczać powrót do stanu pierwotnego, czy wręcz
do stanu spoczynku, dla naszych dzieci, odwrotnie, spoczynkiem takim jest
wyrzeczenie się, pozbycie wiary, ponieważ zapewnia ugodę z otoczeniem i
inne doraźne korzyści. Jest między nami a pokoleniem naszych dzieci
różnica w stosunku do wiary tak zasadnicza, że nie wolno o niej ani na
chwilę zapomnieć. Rzuca ona światło na sam fenomen wiary. Inaczej
bowiem odpowiem ja na pytanie, co w moim życiu zmienia wiara, a
inaczej odpowie na nie mój syn.
Ja odpowiem tak: przez akt wiary, wypowiedziany po latach
odstępstwa od niej, wiążę moje życie w całość; w całość z moim
dzieciństwem, w całość z życiem moich wierzących rodziców, w całość z
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całym środowiskiem historycznym, jakie mnie wydało. To dążenie do
całości, do zamykania wątków, do zrymowania z sobą wydarzeń,
poglądów, uczuć jest tak powszechne, tak spontanicznie organiczne, że
czynnik konfliktowy aktu wiary schodzi na plan dalszy. Zresztą dzień ma
się ku zachodowi.
Mój syn odpowie tak: akt wiary, który wypowiadam z woli własnej, a
nie wymuszony żadną ani domową, ani szkolną dyscypliną, druzgocze
moje życie społeczne i rodzinne, stawia mnie w konflikcie z całym moim
otoczeniem, z którym będę się odtąd różnił w poglądach i w praktykach.
Będę się różnił w moim stosunku do pracy, w moim sposobie zabawy, w
traktowaniu seksu i rodziny, w spędzaniu niedzieli i wakacji, w doborze i
interpretacji lektur i spektakli, w ideale i celu życiowym, w moim języku i
sposobie bycia. Nie mówiąc o tym, że stanę się przez to obywatelem
drugiej kategorii. [...]
Fenomen wiary ujęty w podwójnej perspektywie — w perspektywie
dwóch różnych pokoleń — w dynamice wielkiego przełomu, jaki nastąpił
w traktowaniu religii, wygląda po prostu inaczej i żadną miarą nie można
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powiedzieć, że jest czymś “naturalnym''. I jest to także powrót do punktu
wyjścia, ale w zupełnie innym sensie: powrót do źródeł chrześcijaństwa, do
przyjęcia Chrystusa, który nie przyniósł pokoju, ale miecz.
Do A. Bardeckiego
Kochany Andrzeju!
Korzystam ze Świąt, ażeby sobie poukładać w głowie wszystkie
rzymskie przeżycia, a ponieważ to największe zawdzięczam Tobie, więc
jeszcze raz Ci dziękuję za to, coś nam, Jasiowi i mnie, wyrządził: żeś zajął
się tak serdecznie najpierw naszym scenariuszem, potem żeś go podsunął
Papieżowi, a wreszcie żeś nas do Papieża doprowadził.
Prawdę mówiąc od tej pory scenariusz zszedł na drugi plan.
Dla nas obu spotkanie z Papieżem było znacznie ważniejsze od tego,
cośmy napisali i od dalszych losów naszego utworku. Mówię tylko o Janku
i o sobie, bośmy o tym rozmawiali; nie mówię o Zanussim, bo z nim nie
rozmawiałem i właściwie mało go znam. Każdy z nas przeżył to po
swojemu. Dla mnie było to jakby zamknięcie wątku, który zaczął się
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bardzo dawno, jeszcze w czasie wojny, w tym samym kościele św.
Floriana, obok którego wtedy mieszkałem, a w którym Papież był później
wikarym. Trudno mi o tym mówić, a jednocześnie nie mogę nie mówić. —
Piszę do Ciebie teraz bardziej jak do kapłana, niż jako do rzymskiego
przyjaciela. Wiesz na pewno z własnego doświadczenia, co to jest Kościół
dzieciństwa, Kościół wieku dojrzewania, Kościół pierwszego, własnego
przeżycia wiary, Kościół dziecinnej żarliwości, i zarazem ten właśnie
Kościół, który nagle pustoszeje, obumiera, staje się obojętny i obcy. Dla
mnie właśnie tym był kościół św. Floriana, który miałem nie tylko przed
oczami, jakby część domu, lecz tak wypełniał moje życie, żem sobie
innego życia poza nim — i poza Kościołem — w ogóle nie wyobrażał, a
jego księża (zwłaszcza znany Ci pewnie później rektor seminarium Karol
Kozłowski) byli moją rodziną.
Ten Kościół obumarł dla mnie właśnie wtedy, kiedy w nim zjawił się
Karol Wojtyła. I byłby mi może zupełnie obojętny, tak jak byli mi obojętni
wszyscy księża, którzy wtedy tu pracowali, gdyby nie to, że mnie z nim
łączyło coś innego. Otóż ja miałem w głowie wtedy tylko literaturę i żyłem
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tylko tym, ażeby w literaturze się odznaczyć. Wiedziałem o nim, że
właśnie z literatury zrezygnował, czyli, że zrobił coś odwrotnego niż ja.
Nie wiem, czy ja go interesowałem jako student polonistyki i potencjalny
“literat'' mieszkający w sąsiedztwie — podejrzewam, że tak, bo wiedział o
mnie wszystko od mojej Matki. W każdym razie on mnie interesował, on
mnie fascynował. Po pierwsze dlatego, że stał się tym, czym ja kiedyś
chciałem być, a zrezygnował z tego, co teraz chciałem osiągnąć, a po
drugie, że w swoich kazaniach, których z namowy Matki chodziłem
słuchać, mówił nie znanym mi zupełnie, olśniewająco nowym językiem
wiary — bliskim mi przez wyraźnie humanistyczną, literacką formację...
Mówił tak, że mogłem uwierzyć, gdybym chciał, ale nie chciałem, bo
miałem głowę czym innym zaprzątniętą — czym, jak, ach, to już
wymagałoby osobnej opowieści.
Wtedy właśnie doszło do okropnej sceny, którą opisałem w “Więzi'' w
mojej wypowiedzi po elekcji1, że On widząc mnie przystanął na ulicy i
poczekał, aż go pozdrowię, żeby mógł nawiązać rozmowę, a ja go minąłem
jak obcego. Ile było z mojej strony pychy, a ile nieśmiałości, ile poczucia
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winy... Pomyślał pewnie, żem jest głupi gówniarz, że się go jako księdza
boję czy wstydzę. Nie mógł wiedzieć, że w tym kościele, w którym
pracował, tworzył swoje środowisko, ja zostawiłem najlepsze moje uczucia
i aspiracje i że czułem do niego jakby za to złość i zawiść. Oczywiście, nie
mógł wiedzieć i nie wie.
Nie wie także, że znam jego rozmowę na mój temat z moją Matką,
której był ostatnim spowiednikiem. Przyszła kiedyś od spowiedzi i spytała
mnie, co to znaczy “dziecko wielu łez''. Odpowiedziałem, że nie wiem, bo
wtedy nie wiedziałem. Ksiądz Wojtyła powiedział jej przy spowiedzi:
obserwowałem pani syna i pomyślałem sobie, że to jest dziecko wielu łez.
Dopiero teraz niedawno, czytając Wyznania św. Augustyna, znalazłem to
powiedzenie. To powiedział św. Ambroży Monice, kiedy ona się skarżyła
na to, że syn zszedł na złe drogi...1 Oczywiście, gdzie św. Ambroży, gdzie
Monika, gdzie Augustyn, gdzie ja... A jednak to powiedzenie pamiętałem
zawsze i coś ono zawsze dla mnie znaczyło — zanim je rozszyfrowałem i
zanim spowiednik mojej Matki został biskupem, kardynałem, papieżem.
Przez lata całe myślałem o spotkaniu z Nim, o rozmowie, o opowiedzeniu
3645

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Mu tego mojego tematu, tematu św. Floriana, który Ci opowiadam, który
próbowałem ruszyć w znanym Ci szkicu o nas na Błoniach2.
Do spotkania doszło — właściwie przypadkiem i dzięki Twojej
inicjatywie — do takiej rozmowy, oczywiście, o jakiej kiedyś myślałem,
dojść nie mogło i nie może. Ale zrozumiesz teraz, co mi chodziło po
głowie podczas tej porannej mszy w Watykanie. A ściślej mówiąc, głowę
miałem zupełnie pustą, tylko przez cały czas widziałem przed sobą moją
Matkę, którą Papież wspomniał na końcu. Ale już nie umiałem nic więcej
powiedzieć.
8 IV 1980
“Krzyż zawsze jest gotów i wszędzie na ciebie czeka. Nie ujdziesz
przed nim, gdziekolwiek byś poszedł, gdyż tam, dokąd się udasz, siebie
samego poniesiesz i znajdziesz''3.
Krzyż — to jest to, czego na pewno nie chcę. W moim wypadku: praca
literacka, której podjąłem się jakby wbrew sobie i której nie cierpię i od
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której wymiguję się na wszelkie sposoby.
Praca literacka — w tym także zabiegi o wydawanie książek, o uznanie.
Ale to jest właśnie to, co muszę robić. To jest właśnie zaniedbanie, to jest
wzgarda, która budzi zgorszenie.
9 IV 1980
Więc wiara — wiara w żywego Chrystusa jest to trwały konflikt ze
światem, konflikt, którego dzieje mógłby opowiedzieć każdy wyznawca;
mógłby, gdyby mu starczyło środków. Podsuwa mu je literatura, bo
literatura — literatura piękna — poezja, dramat, powieść, dziennik,
program, list — niezależnie od tego, co mówi o ideach, niezależnie od
tego, czy jest religijna czy mistyczna, czy jest modlitwą czy bluźnierstwem
— literatura przez to samo, że zdobywa się na wysiłek nazywania,
opowiadania i kojarzenia, ujawnia człowiekowi pełnię jego natury. Nie to
jest ważne, co opowiada, ani jakie wypowiada poglądy, ani jakie wyraża
uczucia, lecz to, że je nazywa. Fenomen literatury jest natury językowej.
Pamięć literatury polega na językowej trafności.
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10 IV 1980
Bóg jest ukrytym odniesieniem całej literatury, tak jak jest ukrytym
odniesieniem całej kultury, całej historii, całego życia ludzkiego.
Cokolwiek człowiek robi albo potwierdza swą samotność we
wszechświecie, albo umacnia się w wierze, iż nie jest sam; potwierdza swą
autonomię lub uznaje zależność; określa siebie za część natury, lub uznaje
swój nadnaturalny związek ze Stworzycielem. Cała literatura, która
wypowiada pełnię ludzkiego istnienia, oscyluje pomiędzy aktem wiary a
aktem niewiary, pomiędzy wyzwaniem a wyznaniem, pomiędzy modlitwą
a bluźnierstwem. Całą można podzielić z tego punktu widzenia na
heroiczną (Homerycką) i kapłańską (Dawidową).
Homer opowiada o tym, jak człowiek oszukał bogów, psalmista o tym,
jak zawarł z Bogiem przymierze; Homer przedstawia bogów jak pysznych,
chciwych i namiętnych władców, zasługujących na wygnanie, psalmista
mówi o Bogu Sprawiedliwym, Miłosiernym i Mądrym. Homer i psalmista
współtworzą pełny cykl ludzkiego odniesienia do Boga, pełny cykl
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ludzkiego odczuwania. Wszystko, co w literaturze jest prawdziwie pełne,
mieści w sobie ten cykl. Każde arcydzieło, każdy rozwinięty prąd literacki,
każda indywidualność jest Homerycka i Dawidowa zarazem...
Redukcja literatury do roli edukacyjnej i propagandowej, jaka dokonała
się w epoce Oświecenia, a co powtarzano, naśladowano później w okresie
“scjentyzmu'' (czyli naszego “pozytywizmu'') i politycznych konfrontacji,
doprowadza do karykaturalnego uproszczenia postaw skrajnych. Postawa
“heroiczna''
utożsamia
się
z
materializmem
i
wojującym
antyklerykalizmem, a postawa “kapłańska'' z dewocją i programową
propagandą wiary i Kościoła. Wielki cykl wyzwania i wyznania wiary i
niewiary, bluźnierstwa i modlitwy zmienia się wówczas w cykl “nawróceń''
w jedną lub drugą stronę. Daje to w rezultacie mniej lub bardziej
hałaśliwych konwertytów na materializm albo na katolicyzm: marne,
programowe utwory, które lubią cytować oczytani duszpasterze. Nie
bogaci się nimi ani literatura, ani wiara.
Literatura jest rzeczywistością językową. Człowiek nie opowiada w
niej tego, co zdziałał, ani tego, co wymyślił. To pierwsze opowiada
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historia, to drugie filozofia. Literatura jest sztuką trafnego nazywania.
Znajdziecie w niej trafne nazwanie wszystkiego, co stanowi wasze życie.
Zadziwicie się waszym wspólnym dobrem, jakim jest język, którego
tajemnica jest właśnie tą najgłębszą tajemnicą samotności lub tajemnicą
synostwa.
Literatura — cała literatura, niezależnie od swych tendencji i intencji
— jest obszarem spotkania człowieka z jego tajemnicą.
———
Literatura jest miejscem objawienia. Bóg objawił się w literaturze. W
opowieściach alegorycznych o stworzeniu, grzechu, przymierzu, wędrówce
do ziemi obiecanej, o budowie świątyni, nadaniu praw; w muzycznych
frazach psalmów, w aforyzmach Eklezjasty1 i Księgi Mądrości; w
opowieści o Synu Człowieczym i Jego Apostołach; w nauczaniu
publicznym Pawła, Jakuba i Piotra. Podstawą chrześcijańskiej teologii jest
literacka analiza tekstów. Wiara w Boga objawionego jest wiarą w
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rzetelność słowa, w natchnioną prawdę Ksiąg. Wiara w Boga wcielonego
jest wiarą w Słowo jako dar. W to, że człowiek, nadając imiona naturze,
sobie samemu, swoim uczuciom i nadziejom — spełnia świadomie lub
nieświadomie plan nadprzyrodzony, który go wynosi ponad naturę, ponad
stworzenie.
A czymże jest Kościół, jak nie słowem? Cała rzeczywistość Boska jest
werbalna, językowa, i cała rzeczywistość werbalna, językowa jest Boska.
W języku dokonuje się nasze spotkanie z Bogiem. Kultura jako kombinacja
systemów językowych jest obszarem konfrontacji z Bogiem i miejscem
nieustannego wyboru. Cała wpisana jest w cykl wiary i zwątpienia.
[...]
11 IV 1980
[...]
Inaczej mówiąc: najgłębszy nurt kultury stanowi “teologia naturalna'',
w której możliwościach leży badanie natury Istoty Boskiej oraz stosunku
między człowiekiem i wszechświatem a Bogiem. Nauki najwyższej ze
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wszystkich możliwych, a przecież ściśle naturalnej, posiadającej rangę
zapewniającą jej najwyższe znaczenie dla ludzkiej kultury... (Dawson,
Religia i kultura, s. 5)1. Dawson łączy teologię naturalną z humanizmem,
który stanowił w kulturze europejskiej główny czynnik wiążący, dostarczał
bowiem podstawy porozumienia między jednostkami należącymi do
różnych narodów i między różnymi Kościołami... Kultura humanistyczna
zajęła miejsce wspólnej wiary i tego, co się określa jako communio
sacrorum2.
Czyż nie należy tej teologii naturalnej uprawiać właśnie dziś? Czyż nas
nie skłania do tego, nie zachęca wyjałowienie teologii systematycznej,
wyjałowienie filozofii uniwersyteckiej, wyjałowienie profesjonalnej
literatury i niezmierny głód myślowy czytającej publiczności? Tę właśnie
sytuację ma na myśli Dawson, gdy pisze o oddaleniu się wzajem od siebie
porządku rozumowego od porządku duchowego, o rozpadnięciu się tej
humanistycznej więzi, która pod postacią “religii'' naturalnej łączyła
kulturę europejską w całość. “Świat rozumu stał się bardziej czczy i
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wyzbył się duchowości, a świat ducha zszedł z utartych dróg przejawiania
się w kulturze i uzależnił się od ciemnych, negatywnych i destruktywnych
sił podświadomości. Innymi słowy współczesna cywilizacja rozpadła się na
naukę, pozbawioną znaczenia, i na ducha, który może wyrażać się jedynie
w samozniszczeniu... I nie jest to już los jakiejś jednej kultury, lecz po
prostu groźba wisząca nad ludzkością'' (s. 25, 26).
Jest to groźba zniechęcenia do własnej kultury, do własnych zdolności,
groźba powszechnego désintéressement prowadząca do autodestrukcji.
Jeżeli przestaniemy wierzyć w nasze zdolności do nazywania rzeczy
najwyższych, nie mamy czego bronić i po co żyć. Cel życia człowieka:
wypowiedzieć się w pełni. Wierzymy, że ten cel człowieka zbiega się tak
ściśle z celem Boga, że stanowi realizację Jego objawionej woli.
[...]
16 IV 1980
Wiecznie to samo: zabieram się do roboty nad siły i nad stan
umysłowy, w pośpiechu, nie mając czasu na należyte przygotowanie się i
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potem w męce i strachu łatam, kręcę, bujam, aby tylko wywiązać się z
zobowiązania. Przy pewnej wprawie i zdolnościach do retoryki utrzymuję
pozory. Ale ile mnie to kosztuje męki i straconego czasu! Więcej niż
potrzebowałbym, niż zużyłbym na przygotowanie lektury i na stworzenie
solidnej bazy dla swych rozważań. Tak dłużej nie można! Powinienem
zacząć od nauk, od zera, natychmiast i przysiąc sobie, że już nigdy nie
napiszę nic więcej bez oparcia się o lektury, o literaturę przedmiotu, który
biorę na warsztat.
Jakiej bezczelności trzeba, aby zabrać się do tematu tak rozległego, tak
trudnego, jak “wiara i kultura'' po amatorsku, licząc tylko na własną
inteligencję i zdolność obracania słowami! Oczywiście pogubiłem się
natychmiast i po napisaniu paru zdań wstępnych widzę, że nie mam nic
więcej do powiedzenia. Ostatecznie cały rezultat mojej pracy to pytanie:
czy religia należy do tradycji? I jaki jest mianowicie jej stosunek do
tradycji?
[...]
3654

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

27 IV 1980
Nie podpisałem listu w sprawie Chojeckiego i oczywiście czuję się
ostatnim łajdakiem1. Nie podpisałem, bo obawiam się, że mogłoby to
zostać wykorzystane jako argument przeciwko naszemu scenariuszowi.
A jeszcze bardziej obawiam się zepsuć sytuację “Twórczości'',
zagrożonej po śmierci Jarosława.
List zresztą ma raczej charakter konspiracyjny; jest czymś w rodzaju
świadectwa moralności wystawionego Chojeckiemu w obliczu oskarżeń.
[...]
Czy powinienem był podpisać ten list? Tak, jeżeli miało to w czymś
pomóc Chojeckiemu. W takim wypadku wszystkie względy na film i
“Twórczość'' powinny pójść na bok. Nie, jeżeli miałoby to tylko utwierdzić
dobrą opinię o mnie samym. W takim wypadku należy bronić swojego
stanowiska. [...]
Gdzie jest odwaga? W podpisaniu czy niepodpisaniu? Podpisując,
ryzykuję (najwyżej) włączenie mnie na nowo w grę opozycyjną, z której
chcę się wyłączyć, razem z konsekwencjami, które mogą być przykre dla
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filmu, dla “Twórczości''. Nie podpisując ryzykuję osamotnienie, niechęć
opinii środowiskowej. Które ryzyko jest większe? Nie wiadomo! Wynika z
tego, że przez porównanie dwóch stopni ryzyka nie da się ocenić samej
sprawy i że odwaga nie może stanowić kryterium. Kryterium to prawda —
i tylko prawda. X jest prawdą. Jeżeli oskarżenie jest fałszywe, powinienem
podpisać. Jeżeli oskarżenie jest prawdziwe, nie powinienem podpisywać!
Ponieważ w tej chwili nie dowiem się, czy oskarżenie jest prawdziwe,
powinienem poczekać na wynik sądu. Moja propozycja posłużenia jako
rzecznik obrony jest słuszna.
28 IV 1980
Oziębienie.
Zdaje się główny problem mistyków. Wszyscy się na to skarżą.
Główny problem poetów. Główny problem wszelkiego życia duchowego.
Pustki, jałowe obroty mózgu. Jedyny ratunek: lektura. Brać od innych.
Brać, co dają. Brać, co Bóg daje przez innych. W życiu duchowym, w
życiu umysłowym sztuka brania jest równie wielka, jak sztuka dawania.
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Odbiór informacji, uwaga, zrozumienie.
———
“Szukając w czymkolwiek siebie, upadasz tylko i ustajesz. Wszystko
więc zwracaj do mnie...''1
Co to znaczy: zwracaj do mnie? To znaczy: “nie do siebie''. Z całą
pewnością nie do siebie.
[...]
Rzym, 6 V 1980
Męka. Muszę przecież — a przynajmniej wydaje mi się, że muszę —
napisać Papieżowi życzenia z okazji 60 urodzin2, a zupełnie nie wiem jak.
Żałuję, że nie napisałem do Niego od razu po naszym spotkaniu. Miałem
wtedy okazję wygadać to, co mam do wygadania. Albo też nie mam nic do
wygadania; albo wreszcie to, co mam do wygadania, nie nadaje się ani do
listu, ani do rozmowy, ani nawet do spowiedzi. Być może teraz dopiero
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odkryłem tajemnicę literatury, tajemnicę poezji: tajemniczy labirynt
analogii, “odpowiednich'' pokrewieństw wśród zdarzeń i ludzi, labirynt
dziwnych zgodności i zbliżeń, muzyki podobieństw, której brzmienia nie
da się przełożyć na żaden dyskursywny język. Poezja: sztuka
wypowiedzenia głębszych zgodności poprzez inne, które są bardziej
uchwytne. Rytm i metafora to sieci, w które łapiemy motyle naszych
skojarzeń. Kojarzymy, to znaczy przyswajamy sobie świat, odnajdując w
nim powtórzenia. Stwarzamy systemy powtórzeń, aby utrwalić w nich
samą zasadę powtarzalności.
[...]
Amalfi, 27 V 1980
Wstręt do pisania. Nawet do zapisania czegokolwiek. Impas. Podróż
przyjemna, ale w niczym nie pouczająca poza chwilami ryzyka, np. na
autostradzie w deszczu i we mgle. Świat wydaje mi się zgłupiały. Zabrać
im samochody i aparaty fotograficzne, radia i płyty, i co im zostanie? Nie
będą mieli sił do poruszania się, ani zdolności widzenia, słyszenia i
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pamiętania. Nie ma nic, co by stanowiło atrakcję podróży. Nie ma folkloru,
nie ma koloru lokalnego, nie ma gościnności. Wszystko jest jednakowe:
kuchnia, strój, ceramika. Wszystko jest standardowe i oszukańcze: handel,
usługi, uprzejmość. Świat jest nawet wesoły i miły. Ale bez wartości.
[...]
Warszawa, 17 VI 1980
“Ten jest dobry, kto czyni drugim dobrze; jeżeli cierpi z powodu dobra,
które uczynił, jest bardzo dobry; jeżeli cierpi od tych, którym owo dobro
uczynił, dobroć jego jest tak wielka, że powiększona może być tylko w
razie, gdyby wzrosły owe cierpienia; a jeśli z tego umrze, cnota jego nie
może sięgnąć dalej: jest bohaterska, jest doskonała'' (La Bruyčre)1.
———
Wczoraj wieczór w klubie PEN2 wręczenie nagrody im. Lepeckiego
3659

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Marianowi Brandysowi. Prezes wyjąkał kilka nieskładnych zdań, profesor
Janion odczytała zadanie szkolne na poziomie II licealnej, laureat wygłosił
pogadankę o sobie samym, przechwalając się i żartując, jak gdyby mówił
do “czytelników'' z Biblioteki Publicznej w Mławie. Oklaskom nie było
końca, oczy pałały, wszyscy uśmiechali się słodko. Stawił się kwiat
dysydencji: Chojecki i Michnik w koszulkach z napisem Nowa, a także
seniorzy, tj. autorytety moralne: Mazowiecki, Cywiński. Wolna Polska,
Dziecinna Polska, Polska żyjąca fałszywymi analogiami, Polska bawiąca
się swoją własną historią, tak jak dzieci bawią się w sklep, w wojnę lub w
doktora. Każdy ma tu swoją rolę wypracowaną wedle jednostronnej
umowy.
[...]
Warszawa, 24 VI 1980
Nuda i zniecierpliwienie. Wszystkie twarze dookoła postarzałe. Czas
przyspieszył biegu. Czuję go w sobie, widzę go w innych i boję się go.
Posłyszałem jakby dzwonek na ostatnie okrążenie. I wciąż jestem za słaby,
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by przyspieszyć biegu. Wszystkie plany i postanowienia biorą w łeb na
skutek szybkich zniechęceń i wciąż innych zachceń.
[...]
Wilga, 29 VI 1980
Zadałem dzisiaj Bogu pytanie, czy chce, ażebym dla niego zrezygnował
raz na zawsze z pisania idiotycznych fabuł, z moich literackich, a poświęcił
się całkowicie Jego sprawom, tj. wyjaśnianiu innym tego, co sam
zrozumiałem. Powiedziałem Mu, że byłaby to z mojej strony prawdziwa
ofiara i że widzę jakąś logikę w tym, ażebym dziś dla Niego zrezygnował z
tego, co wybrałem kiedyś zamiast Niego. Obliczyłem to nawet w latach; 30
lat straciłem na literaturę, niechże mi więc Bóg zechce teraz dać jeszcze 30,
ażebym mógł Mu oddać to, co Mu sprzeniewierzyłem...
Odpowiedział: Owszem, ale najpierw skończ, coś zaczął, albowiem
ofiara z dzieła ledwie zaczętego to tyle, co, za przeproszeniem, zdechły
baran na ołtarzu, amen!
[....]
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17 VII 1980
Pochmurny, zimny, ciężki dzień; bez szczególnych zmartwień, ale
ciężki; bez smutków, ale smutny. Jałowa nuda Gombrowiczowskiej
metafizyki1 (porządkuję to, co o nim napisałem), bo w niczym nie
rozszerza wiedzy o człowieku i o świecie. W niczym! Jest to niezła szkoła
psychologicznej interpretacji różnych gier — ale w gruncie rzeczy bardzo
środowiskowa, bardzo umowna. Ten sposób interpretacji zakłada także
pewien sposób bycia: Gombrowiczowski. Czytanie Gombrowicza jest
zabawne tylko jako obcowanie z nim samym i jego fantazmatami. Ale w
końcu nudzi, tak jak w towarzystwie nudzi najoryginalniejszy nawet
kabotyn. Obserwacje Gombrowicza — w gruncie rzeczy banalne — są
tylko zabawnie pokazywane i usystematyzowane. W Opętanych, gdzie ze
względów komercyjnych zrezygnował ze swego osobliwego języka,
okazuje się, jakim naprawdę był pisarzem2 — klasy Choromańskiego i ani
grosza więcej!
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———
Nie, nie mam
zainteresowania.
[...]

racji.

Znów

degraduję

przedmioty

własnego

18 VII 1980
Rano praca niezła. W szpitalu z panią Kosyk. Potem znowu niezła
praca. Głupie dwie godziny w redakcji1. Zdzisław pogrąk004ża się coraz
bardziej w dziecinnej mitomanii. Kiepskie popołudnie — spacer (po co?),
ślamazarna praca, czytanie Wspomnień polskich Gombrowicza. Monotonne
to pomimo popisywania się ekscentrycznością2.
W Lublinie strajki3. Powódź ustępuje. Niezręczna sytuacja z Zanussim
i Pezzalim. Powinienem ich przyjąć, a Kazia nie chce, z kolei zaś Zanussi
też nie zachowuje się poprawnie. No i Film Polski4, który mnie w tym
wszystkim zupełnie ignoruje... Słowem — niemiło. Najlepiej wyjechać do
3663

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Wilgi.
Wilga, 20 VII 1980
Strajk w Lublinie już podobno ma się ku końcowi. Strajkują jeszcze
tylko kolejarze i węzeł kolejowy jest zablokowany. Ale strajkowano, czy
też strajkuje się nadal w Białymstoku, w Łomży, w Łapach i jeszcze w
kilku miejscowościach wschodnich. Rząd paktuje, co już jest zmianą
ustroju; jeden fałszywy krok, aresztowanie czy zwolnienie z pacy któregoś
z delegatów może doprowadzić do wybuchu.
Zabawne są reakcje ludzkie. Dotychczas prawie wszyscy odnosili się z
sympatią do strajków, ponieważ nadwątlały znienawidzony reżim. Kiedy
jednak stają się one instytucją, rozszerzają się, utrwalają, uporczywieją, a
na domiar zaczynają dotykać wrażliwych unerwień życia codziennego,
takich jak transport, dystrybucja mleka, pieczywa, światła, wody, budzi się
w “społeczeństwie'' instynkt państwowy. I ten, i ów (nawet moja żona)
powiada: jakże tak można, przecież państwo na tym traci! Do diabła z
państwem! Państwo to wypadkowa klasowych i jednostkowych egoizmów!
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Wcale nie te państwa są silne, zdrowe, zamożne, których obywatele nie
szczędzą ofiar z majątków i życia, lecz te właśnie, które muszą nieustannie
liczyć się z egoizmem swych obywateli. To ten egoizm człowieka wobec
państwa jest najlepszą miarą jego praw, najlepszym prawem jego
ekonomii, najwyraźniejszą granicą jego uroszczeń. Egoizm wobec państwa
jest w istocie wolnością obywatela i jego przeświadczeniem, że to on,
każdy w swym osobnym i społecznym istnieniu, jest dla państwa instancją
nadrzędną, a jego dobro kryterium państwowej polityki.
Nie wolno być egoistą wobec drugiego człowieka, ale należy być
“egoistą'' wobec wszystkiego, co nie jest człowiekiem konkretnym, żywym
człowiekiem. [...]
Nawyk “państwowego'' myślenia o sprawach gospodarczych i
administracyjnych, tzn. przekonanie, że obywatele winni ustępować
państwu ze swych żądań ekonomicznych oraz pomagać mu w
wykonywaniu administracyjnych funkcji (np. budować drogi, fundować
szkoły i szpitale) nie jest tylko rezultatem komunistycznej indoktrynacji i
propagandy. Jest to pozostałość myślenia niepodległościowego, które
3665

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wykorzystywała sanacja (przypomnijmy sobie zbiórki na FON i FOM) i
którego nadużywa również władza komunistyczna, grożąca przy każdym
strajku interwencją radziecką. Grożono w 1970 (Cyrankiewicz mówił
wtedy o anarchii, która tylekroć gubiła Polskę), grożono w 1976, a teraz
znów powtarza się powiedzenia w rodzaju “sytuacja, jaka powstała w
Lublinie, może zaniepokoić przyjaciół Polski, a przysłuży się jej wrogom''.
Zresztą już wcześniej Babiuch i różni ministrowie przy różnych okazjach
twierdzili, że obecna sytuacja przypomina przedrozbiorową. Wtedy
również — mówił Babiuch do delegacji filmowców — spadła produkcja!
[...]
22 VII 1980
Wczoraj podpisanie umowy z Włochami na film. Obiad w Wiktorii.
Głupie dowcipy Pezzalego i uczucie spustoszenia.
Kraków, 25 VII 1980
Wawel, miejsce wiary, łaski, modlitwy. Związek wiary, łaski i
modlitwy. Wierzę, więc jestem obdarzony; wierzę, iż jestem obdarzony;
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proszę, abym został obdarzony.
Wawel — miejsce tajemnicy. Tajemnica spełnia się w miejscu i w
czasie. Bóg przenika tę ziemię — przeszywa ją promieniem łaski. Przenika,
przeszywa dzieje ludzkości — w Chrystusie, we Wcieleniu, w historii
świętej, na Ziemi Świętej. Bóg przenika, przeszywa dzieje każdej ludzkiej
wspólnoty, każdej ludzkiej jedności. Miejsca święte narodów. Bóg
przenika, przeszywa swoją łaską życie każdego człowieka, każdej duszy z
osobna. Spraw, aby miejsce osobistego spotkania z łaską było bliskie
spotkania twego rodu, twego narodu, twego gatunku. Im bliższy jesteś
ludzkości w tym osobistym przedmiocie łaski — objawieniu — wcieleniu,
odkupieniu — tym jesteś duchowo bogatszy, szerszy, szczęśliwszy.
Dlatego te miejsca wspólnej tajemnicy to są także miejsca wierności.
Dochować wiary ojców — to nie jest frazes retoryczny: to zasada
osobistego i zbiorowego trwania. Nie ma szczęśliwego człowieka, który by
zaparł się wiary swej matki. Może ją — i powinien — wyrazić na nowo,
ale zachować wierność dla podstawy. Albowiem ludzkość posuwa się
naprzód, trwając w miejscu. Budować zawsze na tym, co zbudowali
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poprzednicy. Nie wyprzedzać, nie wracać dalej, niż poprzednicy. Posuwać
się krok za krokiem nie tracąc łączności. Tak żyć, tak mówić, aby cię
zrozumieć mogła twoja matka, gdyby żyła — nawet twoja matka
analfabetka. Aby nie buntował się przeciw tobie twój syn. Aby nie
narzekał, że go krępujesz, hamujesz czy więzisz w przestarzałych
pojęciach...
[...]
Warszawa, 2 VIII 1980
u002Nadal deszcz i chaos. Deszcz dokoła, chaos w gło- u016wie. Szkic
o powstaniu listopadowym1. Czytanie książki Łojka1. Dobrze, choć
ordynarnie pisane. Za dużo myśli ubocznych w każdej sprawie. Wczoraj
tajemniczy list w drzwiach o pomniku katyńskim — dzwonek, otwieram,
nikogo i ani szelestu na schodach, a list w progu. Godzina 815 rano. Ale na
cmentarz nie poszedłem, bo nie chcę być na każde zawołanie. Pomysł
zresztą nierozsądny: to jakby myszy same na siebie zastawiły pułapkę.
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Utworzenie stałego miejsca antyradzieckich manifestacji! Takie
demonstracje można i trzeba robić, ale wciąż w innych miejscach, a nie
tam, gdzie SB i KGB czekają.
5 VIII 1980
Zanim zabierzesz się do czegokolwiek, co wymaga przygotowań,
napisz książkę pt. Moje życie w PRL.
Miałem 16 lat i 2 miesiące (niespełna), kiedy wybuchła Polska
Ludowa, nazywana wtedy “demokratyczną i suwerenną''. Dnia 19 stycznia
1945 zobaczyłem dwie biało-czerwone chorągwie nad wejściem do Banku
Polskiego przy ulicy Basztowej. Jedna była krótsza, druga dłuższa, obie
wypłowiałe i zmięte. Zawołałem do mojego starszego brata, z którym
szedłem: Ty... czapki zdjąć — i na wpół drwiącym, na wpół patetycznym
ruchem ściągnąłem z głowy uczniowską czapkę z nausznikami. Brat
uśmiechnął się kwaśno i do czapki ręką nie sięgnął, o co miałem do niego
pretensje. Ulica była pusta, zamglona, na Plantach posypanych puszystym
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śniegiem sterczały lufy przeciwlotniczych armat i skupili się przy nich
żołnierze w burych płaszczach. Minęliśmy Barbakan, przeszliśmy pod
mury Floriańskiej Bramy. Ulica Floriańska była zupełnie pusta. Dopiero
koło hotelu Pod Różą spotkaliśmy paru żołnierzyków. Szli pomalutku, jak
na spacer, wlokąc za sobą druty telefoniczne, które leniwie zaczepiali o
rynny i gzymsy. Za nimi, jak wrony za oraczem, postępowały smutne,
biedne krakowskie kurewki. W Rynku, koło Sukiennic, stały też armaty
wymierzone w niebo. Rozglądaliśmy się wkoło, czy nie ma czasem
chorągwi, albo innych śladów narodowego zmartwychpowstania. Nie było.
Wróciliśmy za tory kolejowe, przechodząc koło martwego, zasypanego
śniegiem domu, przy którym leżał trup kobiety z zakrzepłą masą w miejscu
głowy, pod kolejowy most na Lubicz, obok niemieckiego trupa ułożonego
na bok, jak do snu, obok ruin innego zawalonego domu, za most, mostek,
pustą Lubicz, pustą Rakowicką. Dopiero w bocznych uliczkach na
Topolowej, na Ariańskiej (gdzieśmy mieszkali) wrzało życie. Tu dzielono i
konsumowano łupy z poprzedniego dnia — dnia grabieży.
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7 VIII 1980
[...]
Żądanie rzeczy, które są do spełnienia niemożliwe, to albo dziecinada,
albo prowokacja. Pełne wyzwolenie Polski spod kurateli sowieckiej i
zmiana systemu politycznego to na dzisiaj mrzonki. Co więcej — mrzonki
niebezpieczne. Co by się stało, gdyby ZSRR spełnił nasze żądania? Kraj
zostałby wydany na pastwę sporów i walk wewnętrznych oraz tajnych
agentur. Można mówić o wyzwoleniu Polski tylko w ramach nowego
systemu bezpieczeństwa europejskiego i pod ochroną nowych
międzynarodowych gwarancji, w ramach nowych, partnerskich związków
polityczno-gospodarczych. Nie wolno ani domagać się, ani dopuścić do
jednostronnego aktu “zrzeczenia się'' przez ZSRR roli gwaranta i
protektora. ZSRR mógłby to zrobić bez szkody dla siebie, a nawet z
zyskiem, gdyż utworzyłby sobie tutaj głębokie bajoro polityczne, w którym
mógłby łowić, co by tylko chciał, a dalsze dzieje Polski przypominałyby
dzieje przedwojennej Litwy lub dawnej Syberii1. “Wyzwolenie'' takie
mogłoby być właśnie wstępem do pełnej aneksji.
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———
[...]
Powinienem postawić sobie kilka zasadniczych pytań i po prostu na nie
odpowiedzieć. Np. 1. Dlaczego reżim komunistyczny spotkał się w Polsce
z tak słabym oporem? 2. Co uzyskał? 3. Czego nie uzyskał? 4. Cośmy
stracili, cośmy zyskali?
Nastał po okupacji hitlerowskiej, po rozczarowaniach do sanacji i do
reżimu londyńskiego — a także do konspiracji. Udawał wszystko, czym
nie jest: Polskę, demokrację, rewolucję (i w tej kolejności). Nie miał
alternatywy (ubóstwo i konfuzje ideologiczne Zachodu). Utrafił w
szczególną pustkę między pokoleniami.
Ale nie tylko to miałbym do opowiedzenia. Przecież moja droga do
takiej czy innej zgody z PRL była bardzo przewrotna. Polegała też na
rozczarowaniu do Kościoła i na buncie przeciw domowi. Czy tego
opowiedzieć nie można? Czy nie warto? Pamiętam dobrze ulgę, jaką
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sprawiła mi marksistowska analiza zastosowana do rodziny Żeglikowskich,
do choroby matki, do Kościoła, historii Polski, literatury. Miałem wrażenie,
że przyłapałem cały świat na oszustwie. Zyskałem poczucie przewagi —
małym kosztem. Nagle wszystko mi się wyjaśniło i poczułem się
zwolniony z mnóstwa ciężarów i obowiązków. Było mi bardzo lekko.
I wstrętnie.
8 VIII 1980
Przeczytałem wczoraj Wielki strach Stryjkowskiego1. Wielki wysiłek
duchowy tego człowieczka.
[...]
11 VIII 1980
Ilekroć masz wątpliwości, co robić, jak się zasłużyć, popatrz na zegarek
lub zajrzyj do kalendarza. Czeka na ciebie na pewno coś, co nie cierpi
zwłoki. I nie nudź Boga wtedy więcej o światło; czas jest Jego
szczególnym darem i prawem.
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———
Nie, co ja powinienem zrobić, co zrobić mi należy i co wypada, ale co
jest naprawdę potrzebne i w czym mógłbym ludziom pomóc.
[...]
Wilga, 17 VIII 1980
Szósty tydzień strajków. Strajk w Gdańsku1. Prawie powszechny,
podobnie jak miesiąc temu w Lublinie. Pojawiają się postulaty polityczne:
rozwiązania związków zawodowych i zniesienia cenzury. Błagalne
przemówienie Babiucha2. O ile jest to rzeczywiście poważna sytuacja?
Czy jest to naprawdę “gniew ludu'' — tym razem autentyczny — czy
kolejna rewolucja pałacowa lub taktyczny manewr? A może te strajki
pomogły utrzymać się przy władzy Gierkowi, który przez cały czas był w
Moskwie3 i prowadził tam jakieś tajemnicze rozmowy? [...]
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20 VIII 1980
Całe Wybrzeże objęte strajkiem. Komisja rządowa nie chce rozmawiać
z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, który domaga się uznania
go za jedyne przedstawicielstwo załóg strajkujących. Komitet ten wysuwa
żądania polityczne (m.in. zniesienia cenzury) i sam przez się jest
wyzwaniem politycznym, albowiem uznanie go stanowić będzie
dopuszczenie do sprawowania władzy czynnika suwerennego, który
sankcję swych działań ma na dole, w społeczeństwie, a nie w hierarchii
politycznej. Przedmiotem rozgrywki między partią a załogami fabryk i
stoczni jest właśnie przedstawicielstwo; chodzi o nowe komitety
samorządu i o nowe związki zawodowe; nikt w tej chwili nie wie, czym się
ta konfrontacja skończy.
———
Nic nowego. Apel DiP-u, TKN-u i KiK-u, “Więzi'' — podpisałem4.
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Nagranie w Muzeum Literatury. Dzielny Celiński czekał z listem pod
drzwiami. Potem dzwonił Amsterdamski z wiadomością, że Celiński razem
z tą listą gdzieś przepadł. Rozmowa z Olszewskim. Według niego jest to
konfrontacja dzieci z matołami.
22 VIII 1980
Nic nowego. Strajki trwają. Dziś miał zacząć się strajk komunikacyjny
w Warszawie, ale nie zaczął się. Wczoraj: tekst dla Firmy1, uzgadnianie,
uganianie po mieście. Nagle huragan, drzewa powywracane, jezdnie
zasłane konarami, porozbijane samochody, a przed stacjami benzynowymi
kolejki, jakby wojna miała wybuchnąć. Potem trzy godziny narady: jechać
do Gdańska, czy nie jechać. Rewizja u Kowalika i Geremka. Obaj przyszli
tu, bardzo z siebie zadowoleni. Naraz ogłuchł mój telefon. Wszystko
zwariowało. Na końcu przyszedł Zanussi, uśmiechnięty, pachnący. Leci do
Londynu i do Stanów. A my tu giniem.
Moje ślepe zaufanie do rozumu Mazowieckiego uległo wczoraj
lekkiemu zachwianiu.
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22 VIII 1980
Postanowiłem nie jechać i nie pojechałem. Wyjaśniłem to w redakcji
“Więzi'' na piśmie (bo inaczej nie można było się porozumieć ze względu
na podsłuch), twierdząc, że byłaby to ekspozycja polityczna, której nie
chcę. Napisałem, że nie chcę być ani tak politycznym pisarzem, ani tak
politycznym człowiekiem, a mój charakter, moje odruchy nie są takie,
abym mógł z nimi zjawić się na pierwszej linii walki politycznej.
23 VIII 1980
Moje argumenty zostały oczywiście odrzucone, ale przyjęta została i
uszanowana decyzja. Oczywiście ją odchorowałem. Dziś rano zapytałem
Go, czy należało jechać. Zapytał mnie: jak było pokorniej?
Odpowiedziałem bez wahania: pokorniej było zostać na miejscu, robić
swoje, nie wchodzić w nie swoje role i nie swoje sytuacje. Podziękowałem
i zabrałem się do roboty. W sytuacji żadnych zmian. Strajki trwają, władza
właściwie milczy, telewizja nie potępia w zasadzie strajków, ale stara się
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wyłapać “nurt antysocjalistyczny''.
Do eskapady zraziły mnie projekty Mazowieckiego: ofiarowanie
Komisji Jagielskiego oraz Komitetowi Strajkowemu usług mediacyjnych,
które uznałem za czystą fantazję; oraz wizja Geremka spędzenia nocy z
robotnikami w stoczni — nocy, po której, jak powiedział, staniemy się
ludźmi stoczni.
Wszystko dobrze, ale w takim sosie sam sobie nie smakuję.
Mazowiecki powiedział przy tym, że nasza obecność jest konieczna wobec
aresztowania KOR-u, bez którego strajk znalazł się w impasie, bez
kierownictwa1. Co do mnie — oświadczyłem — nie nadaję się na
przywódcę strajku i nikt mnie o odegranie takiej roli nie prosi. Śmieszność
tego zauważył nawet Geremek. Za tym wszystkim czyha demoniczny
Kowalik, który przyznał, że inicjatywę podjął wraz z prof. Kielanowskim.
To znaczy, że podjął ją z Wolickim, Amsterdamskim, Kuczyńskim et
consortes. Bohdan Cywiński “made a point''2 mówiąc, żeby się nie łudzić:
krok ten jest eskalacją w stosunku do apelu podpisanego przez 64 bardzo
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różne osoby (łącznie z Kieniewiczem, Gieysztorem, Żółkiewskim,
Dziewanowskim, a nawet... Bratnym). Kowalik oczekuje tylko chwili, w
której o eskapadzie — bez względu na jej wynik — ma zawiadomić prasę.
Zaprotestowałem przeciwko informowaniu prasy natychmiast po
wyjeździe; zostało to przyjęte, ale Kowalikowi nie ufam. Zresztą
namiętność M.3 do słyszenia swego nazwiska w eterze jest tak wielka, że
poda o sobie każdą wiadomość, nawet jeśli jego podróż zakończy się na
Woli.
W tej chwili (jest 530) wysłuchałem wiadomości Głosu Ameryki:
doszło do spotkania Komisji Jagielskiego z Komitetem Strajkowym i
Jagielski zgodził się odwiedzić strajkujących stoczniowców4. Ponadto w
piątek wieczorem wypuszczono 5 osób spośród aresztowanych. Są to
oznaki zmiękczenia stanowiska.
Jeżeli to prawda, to przyjazd tej delegacji może być akurat na czasie
(albo zupełnie poniewczasie). Znów pozostaje mi tylko zastanowić się nad
sobą, czy mianowicie — lepiej dla mnie być w tej delegacji, czy też nie.
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Pozostaje mi ta sama, zasadnicza odpowiedź, że pokorniej jest w niej nie
być, niż być.
24 VIII 1980
Właściwie nic nowego. Jagielski po pierwszym spotkaniu z Komitetem
Strajkowym w stoczni (gdzie wygłosił przemówienie) powrócił do
Warszawy, aby powiadomić Biuro Polityczne o rezultacie swych rozmów.
W tej chwili radio BBC (godz. 15) podało wiadomość, że do Warszawy
zjeżdżają się członkowie KC. O losie Geremka i Mazowieckiego nic nie
wiadomo. Artur oczywiście pogratulował mi wczoraj przytomności
umysłu.
To tak wygląda, ale mnie nie przestaje drążyć niepokój, że postąpiłem
małodusznie, i żal do siebie, że pozbawiłem się w ten sposób jakiejś
wartości, jakiegoś przeżycia. Wszystko, co tu teraz robię, wydaje mi się
marne. Pojechaliśmy wczoraj do Wilgi, aby obejrzeć skutki huraganu.
Widzieliśmy powalone drzewa na Mokotowie i przy drodze, ale u nas nic
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— wszystko w porządku, tylko światła brak. Za to u Grodzickich, w głębi
lasu ruina taka, jak u nas w kwietniu. Wobec braku prądu powróciliśmy do
Warszawy — pustej, przewianej wiatrem, który wciąż dmie, ponurej pod
ołowianymi chmurami, gnającymi nisko, i siekącym od czasu do czasu
ostrym deszczem.
Dziś pokazało się słońce, ale nadal bardzo zimno. Zaledwie 10 stopni
— w połowie sierpnia!
Szkic o Powstaniu Listopadowym zupełnie mi nie idzie.
Nie mam nic do powiedzenia i nic nie wiem.
[...]
———
A więc dokonała się rewolta, zmiany, zapowiedzi reform, “Odnowa''!
Jednocześnie wiadomość, że nasi dwaj emisariusze odnieśli w Gdańsku
pełny sukces i wezwali dalszych pięciu1. Pojechali Cywiński, Kuczyński,
Kowalik, Wielowieyski i Kubicki. Podobno na prośbę wojewody. Jest mi
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oczywiście przykro, że mnie tam nie ma, ale zarazem potwierdza to moje
przeczucia, że nie jest to misja honorowa, ale polityczna, wymagająca
pełnego zaangażowania. Dokonałem wyboru i teraz muszę się go trzymać:
unikać polityki, skupić się w innym świecie, zstąpić głębiej, nie brać się do
nie swoich rzeczy.
Dosyć mnie to wszystko dziwi: dlaczego wojewoda1 zapragnął tak
zmasowanego nalotu intelektualistów z Warszawy i jaką rolę mają oni do
spełnienia? O co chodzi? Być może wojewoda przeżył chwilę słabości i
czepiał się każdego pomysłu, jaki mu przyszedł do głowy. Być może
uważa za konieczne uspokojenie, oświecenie ludzi, odbywanie z nimi
rozmów. Byłaby to ekipa ochotniczej straży pożarnej. Kowalik i Kuczyński
będą tłumaczyć ludziom szkodliwość niekontrolowanych podwyżek płac,
Wielowieyski i Mazowiecki politykę wyznaniową, a ja — musiałbym
pewnie mówić o cenzurze... Słowem, odgrywają oni tam rolę owych
październikowych intelektualistów wysyłanych na Żerań przez warszawski
KW. Nie bardzo to wszystko rozumiem. Cała ta sytuacja jest ponadto
pełnym sukcesem DiP-u, który stanie się nową elitą polityczną. Do tego,
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oczywiście, dołączy się “Więź'' i lewica TKN.
A mnie to z góry mierzi. Będzie kolejna “łodnowa'' pod dyrekcją
Olszowskiego, nowe manewry, nowa krętanina, z tym, że wzmocni się
oczywiście rola Kościoła, który raz jeszcze uratować może PRL.
Moja rola: dużo drukować. Prawdopodobnie będę mógł teraz drukować
i wydawać. Ale na litość, nie angażować się w firmowanie tej “łodnowy''.
Tak to jest: gdybym był pojechał do Gdańska, byłbym innym
człowiekiem. Ponieważ nie pojechałem — jestem innym człowiekiem.
Ponieważ — jak mi się wydaje — podjąłem tę decyzję w duchu
najgłębszej, osobistej prawdy. Jest to decyzja dobra i teraz kwestia
posłuszeństwa, wiary — tak, wiary — jest tę prawdę przyjąć, tej prawdy
się trzymać i za tę prawdę podziękować.
Wysłuchałem teraz w Wolnej Europie Tadeusza Nowakowskiego,
który z pewnym zdziwieniem streszczał moją odpowiedź na ankietę DiP-u.
Moje słowa, że odmawiam wszelkiego wysiłku nad reformowaniem
systemu, który reform nie znosi i nie potrzebuje, brzmią bardzo zabawnie
w chwili kolejnej “łodnowy''.
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Są więc przesłanki do dalszej mojej “gry''. Odmawiam odpowiedzi na
ankietę DiP-u, twierdząc, że jedynym moim obowiązkiem społecznym jest
obrona przed niszczącymi skutkami systemu politycznego, w którym żyję,
a nie reformowanie albo czynne zwalczanie. Jest to w gruncie rzeczy
doktryna Chrystusowa i jest to — doktryna augustiańska. Odmawiam
wyjazdu do Gdańska, twierdząc, że nie chcę być politycznym pisarzem i
człowiekiem.
25 VIII 1980
Godz. 6 rano: strajkujący w Gdańsku oświadczyli, że zmiany
personalne ich nie zadowalają i że nie powrócą do pracy, dopóki wszystkie
ich żądania nie zostaną spełnione.
Z WE dowiedziałem się, że strajkujący poprosili Mazowieckiego o
sformowanie grupy ekspertów, którzy pomogliby im w negocjacjach i
formułowaniu postulatów. I wówczas to wezwał Kowalika, Kuczyńskiego,
Cywińskiego i Wielowieyskiego... I ja miałbym być takim ekspertem,
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gdybym był na miejscu? ... To M. [Mazowiecki] nie miał dość wyobraźni
na to, aby w tym momencie sformować zespół reprezentatywny dla
sygnatariuszy apelu i stworzyć ciało niepodważalne, o prawdziwym
autorytecie naukowym i politycznym? A zarazem stworzyć nową sytuację
polityczną przez rozszerzenie platformy operacyjnej? Zamiast tego odwołał
się do TKN-u, czyli do KOR-u i do swoich ludzi, przygotowując w ten
sposób grunt dla legalizacji KOR-u oraz założenia przyszłej partii
chrześcijańsko-demokratycznej, o której marzy. Gdybym znalazł się na
miejscu, nie mógłbym, oczywiście, takiego postępowania firmować i
nalegałbym na rozszerzenie płaszczyzny działania; Mazowiecki działa
zawsze w duchu partyjnym. To człowiek partii. Jeżeli tak jest, to wyczułem
go trafnie.
———
Sprawa dla mnie jest szersza. W całej mojej działalności quasipolitycznej, datującej się od 1968 roku, objawiałem instynktowną niechęć
do wszelkich przejawów partyjniactwa. Wszystkie pomysły, z jakimi
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występowałem w zarządzie oddziału warszawskiego (np. składy komisji) i
wszystkie moje późniejsze reakcje zarówno w opozycyjnej grupie ZLP, jak
w TKN, były skierowane przeciw tworzącej się we wszystkich tych
gronach dyscyplinie partyjnej, przeciw owemu szczególnemu duchowi
partyjnemu, przeciw swoistej arogancji, która ludziom zamkniętym w
dobranym gronie pozwala dzielić całą ludzkość na lepszą — tj. zrzeszoną, i
gorszą — tj. niezrzeszoną. Partia — każda partia — jest zespołem
uzurpatorów. Nie ma pewnie innego sposobu działania w polityce poza
uzurpacją, ale uzurpacja jest właśnie tym grzechem, który uważam za
śmiertelny i którym prawdziwie się brzydzę, albowiem jest kumulacją
pychy, zawiści i rodzicielką kłamstwa, okrucieństwa, niesprawiedliwości,
potwarzy, czego najlepszym, bo groteskowym przykładem może być [cała
linia wykreślona] na który reaguję równie źle, jak na wszystkie inne
literowe skróty.
———
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Ale nie należy sobie teraz gratulować i siebie podziwiać, ani też nad
sobą biadać i swoich przyjemności żałować. Ważniejsze jest to, co się
dzieje, a dzieje się źle, jeżeli oni tam, w stoczni, zamierzają rzeczywiście
strajkować dalej. Albowiem teraz Gierek ma wszystkie atuty w ręce, może
ogłosić stan wyjątkowy i wziąć stocznię szturmem — i nikt na świecie nie
weźmie mu tego za złe. [...]
———
Wieczorem: odmówili rozmów! Pierwsza pogróżka, że zostaną w TV i
radiu obciążeni odpowiedzialnością za przedłużanie się kryzysu.
Więc dobrze: co ma się stać? Do czego to zmierza? Do drugiej rundy
zmian, czyli obalenia Gierka? W tych warunkach jego następca musiałby
wystąpić jako silna ręka, i to przy sowieckim poparciu.
26 VIII 1980
Łączność telefoniczna została przywrócona i strajkujący zgodzili się
podjąć negocjacje, z których pierwsze dwadzieścia minut ma być
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transmitowane przez telewizję, a wynik ma być opublikowany.
Wczoraj dostałem pełną listę żądań robotniczych. Są chaotyczne,
nieprecyzyjne, łatwe do obejścia. Pomimo wspaniałego przebiegu strajku
wydaje mi się, że toczy się on przed siebie, ślepo, jak wagon silnie
popchnięty, a pozbawiony hamulców. Strajkujący, zdaje się, nie wiedzą
sami, jaki cel naprawdę chcą osiągnąć.
———
Zamieszanie w motywacji. Najtrudniej jest poznać motywy swych
decyzji. Nie mogą one stanowić ocenę samej decyzji, bo są sprzeczne i
zmienne. Nie można oceniać decyzji wedle motywów. Nawet trudno
wydobyć motyw najsilniejszy. Mój motyw: brak entuzjazmu dla strajku i
— przez to — brak wewnętrznej pewności, że zdecydowałbym się wraz ze
strajkiem pójść do końca.
Nie mam tej pewności także dzisiaj. Jeśli poszedłbym, to wbrew
przekonaniu.
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———
“Ileż przynosi dobra i pokoju o innych milczeć, wszystkiemu bez
różnicy nie wierzyć i lekkomyślnie nie rozgłaszać rzeczy posłyszanych''1.
Mało komu się zwierzać, zwracać się zawsze do Ciebie, który patrzysz
na serce.
Nie unosić się za lada powiewem słów, lecz pragnąć, by wszystko w
nas i poza nami spełniało się według upodobania Twej woli.
Jakże bezpiecznie jest dla zachowania łaski niebieskiej unikać
popisywania się przed ludźmi, nie ubiegać się o to, co zdaje się budzić
podziw, lecz usilnie starać się o to, co się przyczynia do poprawy życia i
wznieca zapał.
———
A jeśli to był strach?
Jeśli był to strach, co należało zrobić: przełamać go, czy ustąpić przed
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nim, tzn. nie wymagać od siebie wystawiania swej odwagi na cięższe
próby? Co lepiej: zrobić to właśnie, czego się boję, czy to, czego się boję
nie zrobić?
———
Jeżeli chodzi o postępowanie zgodne z charakterem: postąpiłem
właśnie niezgodnie z charakterem, bom się skazał na bierność i czekanie,
bo się odizolowałem od ludzi, bo się wyłączyłem z wydarzeń, bo
przybrałem maskę, która nie może się podobać — ja, kokiet!
27 VIII 1980
Rozmowy zostały przerwane. Jagielski został odwołany do Warszawy
na jakieś posiedzenie — być może związane z nowymi strajkami. Wczoraj
nieszczęsne kazanie Prymasa w telewizji1. Staruszek przemówił tak, jak do
strajkujących przed wojną mógłby przemówić kardynał Hlond: trzeba
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pracować, żeby móc żądać, i trzeba wykonać obowiązki, aby domagać się
praw. Wspomniał również o zagrożeniu ze Wschodu, robiąc wyraźną
aluzję do 1920 roku, podobnie jak Ryszard Wojna w TV, który
przypomniał wprost rozbiory.
Strajkujący w Gdańsku oświadczyli, że ani wolne wybory do związków
zawodowych, ani zagwarantowanie prawa do strajku w nowej ustawie ich
nie zadowolą, bowiem chcą związków całkowicie od partii niezależnych.
Dramat polega — jak się zdaje — na tym, że PRL już więcej dać nie
może, a to, co daje, nie wystarcza. Ten ustrój już przestał istnieć, trwa
natomiast jego sowiecka i międzynarodowa gwarancja. Najmniejszy objaw
słabości ze strony ZSRR doprowadzi do jednoczesnego załamania w NRD,
Czechosłowacji i [na] Węgrzech. Najmniejszy odruch siły może go znów
okrzepić.
Co ja myślę? Uważam, że z tego konfliktu obie strony powinny jeszcze
wyjść z jakąś satysfakcją: robotnicy, że coś niewątpliwie osiągnęli, PRL, że
niewątpliwie ocaliła wewnętrzne podstawy swej egzystencji.
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———
Umarł Józek Sadzik1.
———
Relacja Zdzisława ze stoczni: spokój, pewność siebie i pewność
wygranej, a z drugiej histeria i głupota. Co do mnie myślę inaczej: że
władze umyślnie odwlekają i opóźniają pertraktacje i powodują dalsze
strajki; że przyciskają Gierka do muru, aby go doprowadzić do
ostateczności i ubabrać krwią po to, aby potem (po rozbiciu strajków i
spacyfikowaniu kraju) wyłonić nową ekipę, która stanowczo i
pryncypialnie zabierze się do porządkowania gospodarki, przywracania
autorytetu partii etc. Cena społeczna ich nic nie obchodzi. [...]
———
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Okropna jest praca mózgu nad uzasadnieniem decyzji, której się żałuje.
Tylko, że żałując tego, czego nie przeżyłem i już nie przeżyję, nie
żałuję samej decyzji. Bo tak: w komisji ekspertów nie miałbym nic do
roboty, wrócić bym nie chciał, czyli że plątałbym się po stoczni zamknięty
w niej “na ochotnika''. Niby solidarny, a właściwie wolny... Niby
“wydelegowany'', a właściwie zgarnięty z ulicy.
28 VIII 1980
Ach, być masonem! Należeć do spisku ludzi, którzy dobrze życzą
ludzkości, ale nie wysuwają się na pierwszy plan, manipulując z daleka
tymi, którzy mają ambicje i namiętności. Nigdy nie posługują się do swych
celów masami. Wierzą w pracę cichą i tajną i starają się rozstrzygać o
biegu wypadków w przejrzystym, rozrzedzonym powietrzu, na szczytach
władzy i wpływów, z dala od tłumów i ich przywódców, gdzie rządzą
sentymenty, nastroje, i gdzie byle plotka, albo jedno słowo, albo
najbanalniejszy przypadek może zadecydować o biegu wypadków.
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29 VIII 1980, w pociągu
Jadę do Szczecina1.
[...]
Kraków, 5 IX 1980
Po pogrzebie Józka Sadzika, na Kanoniczej.
Macharskiego o półświatłach i półmrokach wiary...
[...]

Kazanie

kard.

Warszawa, 7 IX 1980
Kania został pierwszym sekretarzem, Barcikowski i Żabiński weszli do
Biura Politycznego2.
———
Znalazłem się w Szczecinie, bo nie znalazłem się w Gdańsku. Nie
3694

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

znalazłem się w Gdańsku, bo uznałem siebie za człowieka nie aż tak
politycznego. Ale potem znalazłem się w Szczecinie, bo — pomijając to,
że mnie o to poproszono — nie miałem żadnej innej drogi uczestnictwa.
Chwyciłem się tej, jaką mi ofiarowano — wbrew sobie.
Jest to myśl do rozwagi dla wszystkich. Czy to, co robię, pochodzi z
wolnego wyboru, czy jest zbiegiem okoliczności? Chciałbym zaznaczyć,
że skutecznie, rozumnie i konsekwentnie można działać w polityce tylko
wtedy, gdy się działa zgodnie ze swym charakterem, znajomością rzeczy,
intencją etc. Nie ulegać fatalnym siłom. Nie stawiać się w sytuacjach
fałszywych. Odmawiając wyjazdu do Gdańska postąpiłem konsekwentnie,
bom uznał w sobie zespół cech, które kwalifikują mnie do innych ról, lecz
nie do tej właśnie. Godząc się na wyjazd do Szczecina, popełniłem błąd,
którego nie popełnić nie mogłem — jest to więc już nie mój błąd, lecz
systemu.
Dlaczego wybuchły strajki? Bo nie było innego sposobu
zakomunikowania władzom, całemu społeczeństwu, a nawet samym sobie
tego, czego chcą robotnicy. Te strajki są działaniem zastępczym, podobnie
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jak działania intelektualistów. [...] Co było w tych strajkach
nieobliczalnego? Przede wszystkim zasięg. Po drugie [...] ich mieszany
gospodarczo-polityczny charakter, wynikający właśnie stąd, że były one
zastępczą formą wypowiedzi politycznej — nie “woli ludowej'', lecz
ludowym pragnieniem reform: pęczniały więc pakiety żądań — od 21 —
gdańskich, do 36 — szczecińskich; od popartych realną znajomością
rzeczy do najzupełniej dyletanckich1. Chaotyczny charakter tych żądań
zrodził potrzebę ekspertyzy... [...] Można sobie wyobrazić, jakie tu było
pole do popisu dla demagogów, oszustów politycznych, a także
prowokatorów.
Czego sam się nauczyłem? Stocznia przypominała mi PRL: wejść
trudno, wyjść jeszcze trudniej, po wszystko kolejki, nikt nic nie robi, tylko
rząd psioczy na nas i wszystko jest w tajemnicy, ale wszyscy wszystko
wiedzą i wszyscy mówią o jednym: “kiedy «k024oni» pójdą''. Co to jest?
PRL, ale bez wódki i bez narzekania na rząd. PRL, która funkcjonuje. PRL
katolicka. Czy byłaby to PRL przyszłości? PRL pokochana? PRL
pluralizmu partii i katolickich związków zawodowych? PRL dwuwładzy
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— krzyża wpisanego w gwiazdę? Analiza jej zalet i wad przekracza ramy
niniejszego exposé oraz mojej wyobraźni. Kończę wzdrygając się ze
strachu.
———
Zmieniono rząd. Dokonano korektur budżetu i planu. Kosztowało to 30
miliardów złotych, masę społecznej energii i emocji. Za drogo. Czy nie
tańszy byłby wniosek o wotum nieufności dla rządu w demokratycznym
sejmie i jawna debata?
[...]
13 IX 1980
[...]
Co radzić? Postępowanie powolne, bardzo ostrożne, stopniowe, bez
utraty kontaktu z PRL. Nie wolno dopuścić, aby powstały “dwie Polski'':
oficjalna, uznana przez ZSRR, i nieoficjalna, uznana czy wykreowana
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przez zachodnią prasę i nasze pobożne życzenia. Tak jest teraz: istnieją
teraz takie dwie Polski, z których obie są jednakowo realne i które muszą
pozostać realne, ale na to muszą nawzajem siebie wspierać. Polska Wałęsy,
Polska mitu w kraju i za granicą, musi podtrzymać w istnieniu tę Polskę
niemiłą, Polskę Kani, po to, aby ta ostatnia nie musiała udać się do
Moskwy po wsparcie.
Dlatego związki zawodowe powinny odciąć się od opozycji
politycznej, a postępować w duchu negocjacji z Jagielskim i
Barcikowskim. Utrzymać tego ducha, nie dopuścić do zepchnięcia się do
sytuacji twierdzy.
[...]
18 IX 1980
Nie można zbudować świata bez strachu, ale można ten strach usunąć
poza siebie. I można ten strach związać z systemem wartości...
[...]
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19 IX 1980
Strach
Wielki temat. Co to jest strach? Co czuję, kiedy się boję? Rzadko się
zdarza wiedzieć, że to, co czuję, jest właśnie strachem. Strach objawia się
pod postacią innych stanów świadomości. Kiedy czuję zagrożenie, staram
się dociec jego źródeł, chcę wiedzieć, co mi zagraża. I tę formę strachu
przeżywam jako stan niewiedzy, ignorancji, niepoinformowania. Ale może
strach — to w każdym wypadku reakcja ustroju na brak informacji. [...]
———
Pełno plotek o nieporozumieniach między Mazowieckim i jego
ekspertami a KOR-em. Nieporozumienia pojawiły się już w czasie
gdańskich rozmów, szczególnie w ostatniej fazie, kiedy wypłynęła sprawa
aresztowanych w Warszawie i Krakowie działaczy KOR-u. (Mazowiecki
rzekomo miał się sprzeciwiać włączeniu tej sprawy do listy żądań). Ale
zaostrzeniu uległy teraz, kiedy w Gdańsku zjawił się Kuroń i utworzył
własny Komitet Ekspertów. Komitet jest fikcyjny, ponieważ wchodzi w
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jego skład prof. Lipiński (92 lata), jakiś mało znany facet z Gdańska i —
Kuroń. Ten ostatni w wywiadzie dla “Spiegla'' uznał się podobno za ojca
gdańskich strajków, idei samorządnych związków i w ogóle całej rewolty,
a Mazowieckiemu zarzucił nazbyt ugodowy kierunek1. Wałęsa, jak się
zdaje, jest zupełnie skołowany. [...]
Niestety, z żalem i wściekłością muszę sobie jeszcze raz pogratulować,
żem się w to nie wdał.
Wilga, 21 IX 1980
A może, to najgorsze, co miało się stać, już się stało, tzn. obalono
Gierka, który wiązał Polskę z Zachodem i zastąpiono go ekipą, nastawioną
na podporządkowanie ZSRR, w zamian za wykup z rąk wierzycieli? Może
Gierek to jeszcze był Stanisław August, a Kania, Olszowski i Jagielski, to
już Targowica?
Warszawa, 23 IX 1980
Wszystko powoli wraca do normy, tj. do stanu poprzedniego. Dotyczy
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to w każdym razie propagandy. Co do związków zawodowych — odbywa
się operacja “demontażu'' CRZZ pod hasłem samorządność, a ruch ten,
kierowany oczywiście, i odbywający się pod auspicjami dotychczasowych
związków branżowych, rozgłaszany przez propagandę, zagłusza ruch
tworzenia związków nowych.
———
Czy istnieje jakiś obowiązek publicznego działania? Może na tym
właśnie polega społeczny ethos polskiej literatury?
———
24 IX 1980
[...]
Jezu, co mam robić? Nie mogę się na nic zdecydować. Bo kieruję się
pychą — myślę tylko o sposobie odznaczenia się, wybicia, zabłyśnięcia, a
także o tym, aby nie zużyć się, nie oddać zbyt tanio, zamiast myśleć o tym,
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jak się przydać, i zamiast myśleć naprawdę o sprawach ogólnych, to znaczy
ogół obchodzących i ogółu dotyczących. Zamiast myśleć o obowiązkach, ja
wyliczam sobie zasługi.
25 IX 1980
Polska miła i Polska niemiła. Która jest prawdziwa? Odpowiedź: obie. I
obie muszą to uznać. Nie wolno dopuścić, aby stanowiły wzajem dla siebie
kompensację, aby Polska niemiła stwarzała sobie Polskę miłą jako swą
fikcję i aby Polska miła krzepiła się w swych działaniach tym, że poza nią
istnieje jakaś Polska gorsza. Obie są realne. I obie muszą z sobą
koegzystować (współistnieć), jak w każdym ustroju współistnieją z sobą
elementy pożądane z narzuconymi przez otoczenie.
———
Kto przekroczył bramę stoczni, czuł przede wszystkim, że pozbywa się
strachu. Dlaczego? Przecież niebezpieczeństwo było za bramą, a nie pod
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bramą. Bo strach widocznie nie jest związany z niebezpieczeństwem. Nie
boi się ten człowiek, który wystawił się na niebezpieczeństwo, ale ten,
który ma jeszcze możliwość uniknięcia go. Nie boi się ten, kto wie, co mu
grozi, ale ten, kto nie wie. Strach to reakcja ustroju niepoinformowanego.
[...]
27 IX 1980
27. rocznica śmierci mojego Ojca.
———
Wałęsa zjawił się wraz z delegacją MKZ gdańskiego w Warszawie;
odbył rozmowę z Jagielskim, konferencję prasową, złożył wieniec na
Grobie Nieznanego Żołnierza, był noszony na rękach, śpiewano mu
hymny. Myślę, że miał nie mniej owacji i nie mniej doznał publicznej czci
niż Piłsudski 11 listopada 1918 roku. Razem z nim występowali też nasz
skromny Jurczyk ze Szczecina i... Świtoń z Katowic, który z bitego,
ściganego, dręczonego lumpa stał się pełnoprawnym delegatem, ba!
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przewodniczącym założycielskiego komitetu katowickich związków. Jego
nazwisko padło w sprawozdaniu prasowym z konferencji, którą
zorganizował — a jakże! — Interpress.
Oczywiście, zarówno ta konferencja, jak i sprawozdanie w gazetach i w
TV (odczytane zgryźliwie przez tego samego prezentera, Willmana, który
komentował początek strajków) zostały wymuszone groźbą nowych
strajków. Wszystko wskazuje na to, że stan, z jakim teraz mamy do
czynienia, jest tymczasowy. To rozejm potrzebny władzy na
zorganizowanie się, na nowy rozdział funkcji, na ustalenie z grubsza — nie
tyle może linii, która jest gotowa, bo zawsze ta sama — co priorytetów. A
mianowicie chodzi o to, w jakiej kolejności i skali wykończyć politycznych
przeciwników. Na ten czas potrzebny jest spokój w załogach robotniczych,
który teraz kupują za każdą cenę. A potem...
Czuję już w powietrzu wielkie świństwo. Słyszę już rezolucje załóg,
“samorządnych związków zawodowych'', a także oświadczenia “uczciwych
ludzi pracy'', odcinające się od awanturniczej działalności Wałęsy i
Świtonia oraz ich ukrytych “doradców'', tj. Kuronia, Michnika etc. Stanie
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się to na pewno i prawdopodobnie się uda, bo tymczasem Wałęsa i Świtoń,
obaj — jak się zdaje — ze skłonnościami do gwiazdorstwa politycznego,
prowokowani, popędzani, podrażniani zarówno powodzeniem, jak oporem,
będą popełniać błędy, będą drażnić swoich wyborców i słuchaczy. I na to
władza tylko czeka, znając Polaków, którzy podrzucając w górę swych
ulubieńców, już, już schylają się po kamienie, którymi ich obrzucą po
pierwszym niepowodzeniu lub gdy tylko uznają, że ich zanadto uczcili.
Obym się mylił. Zdaje mi się jednak, że Wałęsa posuwa się za daleko w
tym osobistym sukcesie, że ten osobisty sukces właśnie w tej chwili jest
niepotrzebny, że siła tego ruchu powinna polegać na jego bezimiennej
liczebności i na osobowym charakterze masy. Władza powinna być pewna,
że na miejsce jednego przywódcy skompromitowanego i ośmieszonego
stanie stu innych, że to jest masa samorządna, a więc społeczność, a nie
tłum porwany charyzmą przywódcy, o której nikt lepiej od komunistów nie
wie, jak jest przejściowa i łatwa do zniszczenia.
[...]
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1 X 1980
Rozmowa z Anią. I nieszczęśliwa, i histeryczka. Po raz drugi była u nas
sama bez Jędrka i po raz drugi skończyło się niespodziewanie awanturą.
Przemówienie telewizyjne Barcikowskiego1. Niedobrze: widać, jak
pole manewru zwęża się dla obu stron.
Artykuł “Newsweeka'' o sowieckiej interwencji w Polsce. Jest to
nonsens. Wejdą — i co? W 1968 roku w CSR weszli po to, aby aresztować
kierownictwo, nad którym stracili kontrolę. Tutaj jest inaczej. Sowieci
mają pełną kontrolę nad kierownictwem, natomiast kierownictwo straciło
kontrolę nad społeczeństwem. Wkroczenie obcej armii tej kontroli
ustanowić nie pomoże, przeciwnie, przywróci Polsce znany jej dobrze,
wypróbowany tutaj model okupacyjny, czyli życie w anarchii i sabotażu.
[...]
2 X 1980
Powtarzam w kółko frazes “o ruchach tektonicznych'' — co to znaczy?
To znaczy, że poruszyły się do społecznego działania warstwy dotąd
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nieaktywne i przemówiły milczące. Strajki są środkiem ekspresji. Nie ma
wielkiego znaczenia to, czy strajki stanowiły element w grze politycznej,
ani to, czy je ktoś organizował, ani — kto je organizował. Sam fakt, że
partia, która z zasady ustroju powinna czerpać swą siłę ze zmowy
przeciwko społeczeństwu, zwraca się ku niemu i korzysta z jego
elementarnych potencji dla dokonania zmian — bodajby tylko
personalnych. Sam ten fakt wydobywa na światło dzienne prawdę o fikcji
politycznej. Paweł Hertz powiada: przecież to się dzieje tylko dlatego, że
“oni'' są zdezorganizowani... Prawda. I prawda też, że każde ich zachwianie
się u władzy ujawnia, z jak energicznym mają do czynienia narodem. I
każdy kolejny kryzys narusza spójność stalinowskiego imperium. [...]
———
Punkt widzenia Pawła Hertza: wszystko w dziedzinie faktów
politycznych rozgrywa się wedle odwiecznych, niezmiennych reguł. Z
takich jak on pochodzili ludzie popełniający “genialne pomyłki'', to znaczy
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takie, których przesłanki były racjonalne, a efekty absurdalne. Taką
pomyłką był pomysł Wielopolskiego, aby branką do wojska uspokoić kraj,
który już był w stanie wrzenia. Taką pomyłką w skali dziejowej był pomysł
Churchilla, aby z Rosją — wieczną Rosją — podzielić się dominacją nad
Europą. Nie rozumiał, stary bałwan, że nie ma już wielkiej Anglii, w
imieniu której przemawia, a Rosja nie jest stara, lecz nowa i sto razy
groźniejsza od Niemiec, których pobicie miał w głowie, oraz Francji, którą
chciał do końca upokorzyć, jak gdyby mu w czymś zagrażała, i Ameryki,
którą chciał odsunąć z kontynentu.
4 X 1980
Dzisiaj w południe godzinny strajk ostrzegawczy1. Ciekawe, czy się
uda. W TV i gazetach coraz więcej paternalistycznej, łagodnej perswazji.
Krasula ryczy żałośnie, że ją Wałęsa krzywdzi.
[...]
9 X 1980
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Czesław Miłosz dostał Nagrodę Nobla!2
10 X 1980
Po Nagrodzie Nobla dla Miłosza: idiotyczna wypowiedź Jerzego
Andrzejewskiego w “Życiu''1. Był widocznie zupełnie pijany. Wczoraj,
kiedy do niego zadzwoniłem, zachował się wielkodusznie.
Wczoraj wieczorem ku czci Jasienicy miałem referat2. Żuławski i
Hertz wzbraniali się powiedzieć cokolwiek o nagrodzie. W końcu Żuławski
powiedział, że “za — za — za — wiadamia...''
11 X 1980
Deszcz pada. Telegram do Miłosza! — “Pan Bóg nierychliwy, ale
sprawiedliwy''. Zmieniłem temat wykładu na Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej we Wrocławiu3.
14 X 1980
Właściwie całe życie upływa mi w żalu z powodu nie napisanych w
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porę listów.
15 X 1980
[...]
Moment naprawdę ważny: widzę kilka, kiedy oczy przymknę i zmuszę
się do natychmiastowej odpowiedzi: Zjazd polonistów w grudniu 19494 i
Jagoda; szpital w 1950 roku; ulica Poselska w 1951 — przed sądem, a
potem — długo, długo nic, aż dopiero teraz — ten rok ostatni.
I właściwie pamiętnik mojego życia mógłbym zawrzeć w pamiętniku
roku 80-ego, licząc od śmierci Jarosława, od wizyty u Papieża, do stoczni i
Nobla dla Miłosza.
[...]
———
Miłosz: muszę spojrzeć na tego dziwotwora okiem naprawdę
rdzennego Polaka. Nie mówię o składnikach mojej krwi, bo co mogę
wiedzieć, jakie tam domieszki do niej się przyplątały — po jednej babce de
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domo Knofloch, wiem na pewno, i po prababce Ormiance też. A poza tym
kim byli ci Kijowscy? Czy Kijewscy, o których wprawdzie pisze
Niesiecki1, ale którzy (poza dwoma prałatami i jednym kaznodzieją
odnotowanym przez Estreichera2) nie odznaczyli się niczym... I skąd cała
ich kolonia odkrywana — czy nie jacyś osadnicy? Czy nie z handlowaniem
kijankami mają coś wspólnego? A może z Węgrami, skoro “kijos'' znaczy
po węgiersku “kosa''? Rdzenność moja polega na miejscu urodzenia...
Rdzenność i prowincjonalność.
16 X 1980
Co zrobić? Co zrobić?
21 X 1980
Myślałem tylko, co mogę mieć, nie pomyślałem nigdy, co mogę mu
dać.
To się odnosi do wszystkiego. Do świata. Miłość i wolność warunkują
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się wzajemnie. Uwaga dla drugiego człowieka łączy się z podniesieniem
wartości własnej, jako dawcy. Pytanie “co zrobić'' łączyło się dla mnie z
pytaniem, co uzyskam w zamian; powinno się zaś łączyć z pytaniem: w
czym pomogę. Są ludzie miłujący drugich z instynktu; kto tego nie ma, jak
ja, musi do miłości i wolności przejść długą drogę.
22 X 1980
Każdy dzień może być ostatni. Każdy list może być pożegnaniem.
Trzeba ich pisać jak najwięcej, aby odejść przynajmniej w opinii
grzeczności. Każda twarz ludzka widziana może pozostać ze mną na wieki,
jako ostatnie wspomnienie z tej ziemi. Należy zmuszać do uśmiechu twarze
ku mnie zwrócone.
Chcę być zbawiony, to znaczy — chcę dowiedzieć się, co Bóg myśli o
mnie. Osiągam to już teraz, na ziemi, starając się w myśli i postępowaniu o
zmianę punktu widzenia, czyli o spojrzenie na siebie z punktu widzenia
tego, kto mną nie jest. [...]
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Wrocław, 23 X 1980
Wczoraj odczyt o Miłoszu u franciszkanów. [...]
Wilga, 26 X 1980
Miłosz w Ziemi Ulro1 bardzo precyzyjnie określa fazy swojego
rozwoju i “nić'', która je łączy.
[...]
———
Czy mam jakąś własną wizję Boga i zbawienia?
———
Trzymaj się twardo zasady: rano tylko pisz, potem czytaj. Pisz
codziennie albo tłumacz, jeżeli nie masz co pisać. Potem przez cały dzień
czytaj, w różnych sytuacjach, kiedy tylko możesz. I notuj. A rano zobacz,
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coś zapisał z lektury, i spisz, co się da.
———
Czego naprawdę nie mogę zrozumieć, z czym nie mogę się pogodzić,
to z przypadkowością mojego istnienia i wszelkiego istnienia. [...] Jestem
zdolny przyjąć relatywizm, lecz żyć z nim nie potrafię. Natomiast nie
potrafię nawet zrozumieć myśli, że układ genów oraz zewnętrznych
okoliczności tworzących moją osobę jest przypadkowy i że nie ma co się
upierać przy swym “ja'', bo na jego miejscu mogłaby być zupełnie inna
osoba. A ponieważ tego właśnie zrozumieć nie potrafię, nie pozostaje mi
nic innego, jak wiara w Opatrzność ze wszystkimi konsekwencjami.
Człowiek jest więc postanowiony nie tylko jako osoba, lecz także jako
los (bo taki, jaki jestem, mogłem urodzić się tylko moim rodzicom), a
zarazem jako pewien pogląd na siebie (skoro mam z góry określone
ustawienie do prawdy) i na świat. I jest to — inaczej mówiąc — wiara
zarazem w Opatrzność, jak i w Łaskę. [...]
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29 X 1980
Wczoraj były imieniny mojego ojca, przez cały dzień nie pomyślałem o
Nim, ani nie pomodliłem się za Niego. Wstałem późno, zmęczony po
“koncercie'' w PWST, który skończył się po dziesiątej. Potem było
zawracanie głowy z kartoflami, potem ledwo zdążyłem na zebranie do
ZAIKS-u, które trwało do drugiej, potem po pensję do “Twórczości'',
obiad, krótki odpoczynek i przygotowywanie się do wieczoru w klubie
prasy międzynarodowej — no i występ, z którego wróciliśmy około 9.
Telefony, kolacja, telewizja. Taki głupi dzień. Dosyć tych występów, dosyć
zachwycania się sobą i popisywania przed publicznością.
[...]
1 XI 1980
Całodzienne — jak się zdaje — całonocne rozmowy “Solidarności'' z
Pińkowskim utknęły na martwym punkcie1, a jest nim — oczywiście —
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sprawa kierowniczej roli partii. “Solidarność'' grozi nowym strajkiem na
dzień 12 XI. Ale w wielu istotnych punktach Pińkowski, zdaje się, ustąpił.
Do tych ustępstw należy sprawa wydawania przez “Solidarność'' własnego
pisma. Czyli Pińkowski uparł się w sprawie formalnej, w której ustąpić nie
może z powodów prestiżowych, głównie dlatego, że znajdzie się pod
naciskiem swoich partnerów z Paktu Warszawskiego, swoich nadzorców z
Moskwy i własnego aparatu, z tym, że ani jego upór, ani to ustępstwo nic
nie zmieniają i o niczym nie decydują. Rola partii w nowych związkach
będzie i tak zależeć od praktyki, a nie od formuły; zaparłszy się jednak w
tym jednym punkcie, oddaje inne, o wiele ważniejsze, np. kontrolę nad
prasą, która staje się coraz śmielsza, a gdy część jej znajdzie się pod
kontrolą “Solidarności'', będzie rzeczywistym organem opozycji. I to jest
dla reżimu naprawdę groźne, a nie formułka statutowa. Patrząc wczoraj na
to, jak red. Bober z TV znęca się nad dyrektorami najróżniejszych central i
nad zastępcą prokuratora generalnego, zrozumiałem, dlaczego wezwano
wojska radzieckie do CSR, i nabrałem przekonania, że zostaną również
wezwane do PRL. Wypuszczenie prasy na ten skorumpowany i
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prymitywny aparat jest w “obozie'' socjalistycznym tym, czym mordowanie
szlachty i królów w czasach rewolucji monarchicznych. Wczoraj TV na
naszych oczach “zamordowała'' cztery osoby — ile “zadrżało w posadach''?
Jak długo trzymało się prasę i TV za pysk, a wszystko toczyło się w
półkonspiracji przed “sojusznikami'', można było spodziewać się
pokojowej ewolucji, ale skoro taka podwójna gra utrzymać się dłużej nie
da, skoro aparat poczuje się zagrożony, musi przejść do obrony czynnej,
ponieważ nie znajdzie oparcia w centralnym kierownictwie,
zainteresowanym w podtrzymaniu dialogu ze związkami, a więc w
ustępstwach. Będzie więc musiał odwołać się do sąsiadów. Czy sąsiedzi —
a w szczególności ZSRR — posłuchają wezwania, to inna sprawa. Może
nie? Rosjanie mogą liczyć na niesnaski w Polsce i zamiast narzucenia tutaj
reżimu okupacyjnego, ograniczą się do izolacji. Co już częściowo się stało.
Polskę łatwo odciąć od świata. Mogą nas zostawić samym sobie i
przyglądać się przez jakiś czas, jak się tłamsimy.
———
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Nie mam nic na Dedala. Trudno dziś, na początku listopada, wyobrazić
sobie sytuację na początku stycznia i trafić tak, aby to, co dziś napiszę,
było aktualne także wtedy.
2 XI 1980
Trudności w pisaniu na aktualne tematy1. Na czym to polega? Może
dlatego, że sytuacja jest praktyczna. Jest to czas dla dziennikarzy. Może
należałoby uprawiać dziennikarstwo. Dzieje się mnóstwo rzeczy — proces
reorganizacji sił społecznych, ale niewiele jest na ten temat do
powiedzenia. Zresztą, może to ja na ten temat nie mam nic do powiedzenia.
5 XI 1980
[...]
Jestem, oczywiście, pisarzem, co łatwo sprawdzić w bibliografiach, a
nawet w encyklopedii. Przy sprzyjających okolicznościach mogę liczyć na
jubileuszowe wydanie moich “dzieł'', które obejmą jakie trzy tomy: 1)
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proza razem z podróżami i reportażami, 2) krytyka literacka, teatralna i
filmowa, 3) felietony, publicystyka. Od czasu do czasu będą po to sięgać
specjaliści. Ale tylko wtedy, jeżeli będą sprzyjające okoliczności i te trzy
tomy rzeczywiście wyjdą. Jeżeli do zebrania tych moich “dzieł'' nie
dojdzie, przepadnę w piekle kartoteki.
Mnie już jest wszystko jedno. Literackie “nieistnienie'' nauczyło mnie
skromności; przekonałem się, jak łatwo unicestwić pisarza i jak łatwo go
stworzyć. Nawet nie bardzo wierzę w sprawiedliwość historyczną. Pamięć
zbiorowa jest w istocie pamięcią wymiarową, szkolną i oplata się wokół
tego, co sterczy, a nie wokół tego, co leży. Sterczeć będzie to, co będzie
wydane, wstawione na półki, odnotowane w podręcznikach, antologiach,
wypisach etc. Zresztą kto wie, jaka będzie szkoła polska przez najbliższe
sto lat. Kto wie, czy następne pokolenie nie okaże się o tyle od nas
żywotniejsze, że nasze pisemka wydadzą mu się po prostu nieinteresujące,
a już zupełnie nie będzie miało ochoty dochodzić, dlaczego były
nieinteresujące, co nam mianowicie przeszkodziło wydać z siebie
pełniejszy głos. [...]
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———
Najsilniejsze przeżycie dzieciństwa, a zatem życia: strach.
Przestraszyłem się naprawdę wojny, a to obaliło cały mój dotychczasowy
świat. Bohaterski świat: Żywa postać Piłsudskiego. Pogrzeb Piłsudskiego.
Mitologia armii. Najwyższa egzaltacja bohaterska. Gdybym był starszy,
zginąłbym w jakiejś bezsensownej akcji. Gdyby nastąpiły wydarzenia
doniosłe, równe np. wkroczeniu armii napoleońskiej na Litwę, a miałbym
w sobie dość talentu, powinienem był być pisarzem takim jak Mochnacki.
Ale zdarzyło mi się zupełnie co innego: przeraziłem się. Wojna była
gorsza, niż się spodziewałem. A w każdym razie inna. Przedziwna jesień i
zima 1939/40. Zupełne przekręcenie wyobraźni.
I wtedy zjawił się w moim życiu Kościół. Osobno powiem o samym
Kościele. Teraz chodzi mi tylko o dziecinną mitologię religijną. Zostałem
porażony odgadnięciem wymiaru mojej egzystencji; postawiono mnie
natychmiast, ledwo od ziemi odrosłem, wobec wieczności. Sprawiła to
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matka swoimi zwyczajami, swoimi naukami, oraz ksiądz Litwin.
[...]
7 XI 1980
Moja poezja szesnastoletnia? Właśnie uwolniłem się od Kościoła i od
ciążącego na mnie rygoru świętości. Zacząłem uganiać za szczęściem.
Szpiegowałem tych, którzy się śmieją. Sądziłem, że osiągnę to samo,
naśladując ich we wszystkim, co robią. Chodziłem tam, gdzie oni chodzą
— na spacery, na plaże, na mecze piłkarskie (osobliwość tych rozrywek w
czasie wojny pod okupacją niemiecką!), wszędzie, zapatrzony w nich, to
znaczy w tych, którzy się śmieją, którzy są szczęśliwi. W tych, którzy w
istocie, w głębi, budzili moją instynktowną odrazę: chciałem osiągnąć ich
stan, albowiem wydawał mi się normalny. Tę “normę'' rozpoznawałem po
prostu jako negatyw moich własnych, wewnętrznych upodobań do
czystości i skromności, których wstydziłem się przed ludźmi i przed
samym sobą. A także jako negatyw ideałów mojej matki, które uznałem
wtedy za anormalne, i Kościoła, i całej tradycji krakowskiej. Nie wiem, nie
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pamiętam, jak, jakim słowem kwalifikowałem świat, w którym przeżyłem
moje chłopięctwo. Czy miałem na to wszystko w ogóle jakąś terminologię?
Nie pamiętam. Ani mi się śniło jeszcze o marksizmie. Mój bunt czy moja
dezercja do obozu wroga — w “świeckość'' — zaczęła się wszak ostatniego
roku okupacji. Wchodził tu wszak w grę także kryzys zaufania do księży,
kryzys miłości sprowokowany przez nich samych, a mianowicie ich własną
“świeckością'' — więc może warto opowiedzieć to dla przestrogi i nauki?
[...]
W 1946 matka, która nieźle poczuła się w nowej sytuacji, załamała się
nagle. Istnieje jakaś osobliwa równoległość pomiędzy jej nastrojem i
stanem zdrowia psychicznego, a nastrojem ogólnym. Matka, tak jak
wszyscy, uwierzyła, że nastąpi powrót do dawnych czasów. Powróciliśmy
wszak do naszego dawnego mieszkania — przypadkiem — wróciła do nas
nasza dawna głupia Jagusia, która była u nas w naszych najlepszych
czasach, jeszcze u dziadka, a potem na Krowoderskiej. Jak to było —
zupełnie nie pamiętam. Pamiętam ją bardzo dokładnie z dawnych czasów.
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A z tego krótkiego, powojennego okresu — zupełnie nie. Pamiętam tylko
rozpacz matki, kiedy odeszła. Odeszła, kiedy stało się zupełnie oczywiste,
że nas na nią nie stać i że warunki życia u nas — zimna kuchnia i ciemna
“nyża'' — nie są dla kobiety, która miała pewnie wtedy ze 60 lat, czego nikt
nie zauważył. Załamanie matki było kompletne — nowa próba
samobójcza. Skończyła się umieszczeniem jej w szpitalu dla umysłowo
chorych. Była to z pewnością błędna decyzja.
Miarą mego osiemnastoletniego egocentryzmu było to, że
rozpatrywałem ją tylko z własnego punktu widzenia, jako osobiste, jako
moje nieszczęście, nie jako jej nieszczęście.
Pewnie, że waliło się na mnie wtedy trochę za dużo — miesiąc
dozorowania wtedy, gdy cała moja klasa pojechała w góry na zimowisko.
Ten miesiąc, a był to luty 1947 roku, zadecydował chyba o wszystkim.
Zacząłem wtedy czytać i pisać. To już była po prostu obrona, reakcja
więźnia zamkniętego w celi, który broni się przed depresją.
Pisanie jako autoterapia. Jako samoocalenie, samookreślenie. Powinno
było z tego wyniknąć pisarstwo bardzo egzotyczne. Nie miałem na to ani
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wyobraźni, ani środków. Czy może potrzebnego wzoru? Powinien był
wtedy ze mnie wyrosnąć — ja wiem? — Kafka albo Kierkegaard. Gdyby
to była inna faza. Można sobie wyobrazić, jaką bujną grafomanią
wybuchnąłbym, gdyby to wszystko przydarzyło mi się pięćdziesiąt lat
wcześniej! Jakim skarbem byłbym w sztabie Przybyszewskiego!
Tymczasem zjawił się przede mną model literatury “katolickiej'' (za
pośrednictwem “Tygodnika Powszechnego'', który czytałem, bo był w
domu). Mauriac wydał mi się najbliższym pisarzem (przez temat
mieszczański, dewocyjny i przez postacie zagubionych, nieszczęśliwych
kobiet). Potem, już na studiach, pojawił się model literatury realistycznej
(ze Stendhalem jako wzorem), zwłaszcza — socrealistycznej.
Zamiast z mojej sytuacji wyciągnąć profit moralny i metafizyczny,
zamiast pojąć ją jako dar, jako najgłębsze wtajemniczenie w istotę miłości i
cierpienia... zabrałem się do jej klasowej, dialektycznej analizy.
Wszystko było fałszywe. Bo w gruncie rzeczy myślałem o tym, ażeby
przez literaturę zmienić swój status życiowy, nie o tym, aby się
“wypowiedzieć'', czy o tym, aby dojść do jakiejś tam prawdy. Literaturę
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potraktowałem jako rodzaj kariery.
———
Owszem, zacząłem pisać powieść, która w jakiś sposób odpowiadała na
mój ówczesny nastrój i stan umysłu. Była to powieść — olśnienie, to
znaczy, pochodziła z nagłego natchnienia — z poczucia, że “zrozumiałem''.
Coś zrozumiałem. Co to było? Przeżycie w szpitalu. Ale to przeżycie
zostało zmarnowane.
Jaka tam była fabuła, mniejsza. Ważna była stylistyka. Otóż odkryłem
Kafkę malgré moi-meQme1, nie znając ani jednej jego książki, nawet nie
wiedząc o jego istnieniu. Znałem już może Schulza, ale nie jestem pewien.
Powieść zmieniała często tytuły, zmieniła także temat z paraboli religijnej
na parabolę polityczną. Pisałem codziennie — wieczorami, a rano
przychodził Janek Błoński, któremu czytałem kolejny fragment.
Powieści nie dokończyłem. Czułem, że zupełnie inaczej trzeba
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opowiedzieć epokę stalinowską. Przeczytałem wtedy właśnie Koestlera2.
Moja własna problematyka była zresztą gdzie indziej: w napięciu między
moim nawiedzonym domem a resztą świata, napięciu, które
unieszczęśliwiałoby mnie w każdym ustroju. Unieszczęśliwiałoby mnie
może nawet bardziej, gdyby ludzie byli szczęśliwi, zamożni i wolni... Moja
problematyka zawarta była w moim sprzeniewierzeniu, w moim rozstaniu z
Kościołem, z niepewnością, czy uwalniając się od rygorów Kościoła i od
“powołania'' — wybawiłem się, czy zgubiłem.
Do tej pory nie jestem tego pewien. A w każdym razie literatura stała
się dla mnie czynnością zastępczą. Nigdy nie znalazłem dla niej tego serca,
które miałem kiedyś dla liturgii i teologii. Nie miałem cierpliwości ani do
jej pisania, ani do jej czytania. Ja, który umiałem tkwić nieruchomo na
długich nabożeństwach, wsłuchiwać się w śpiew zakonników, dochodzący
z chóru klasztornego — ja, zdolny do katatonicznej nieruchomości, nie
potrafiłem się skupić nad powieścią, nad wierszem i odrzucałem wszystko
niecierpliwie: nie to, nie to jest ważne.
[...]
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9 XI 1980
“Strefowe'' narady aktywu partyjnego (grupami województw); “apel''
Rady Państwa o położenie kresu dyskusjom i strajkom1; propaganda
“normalnej'' pracy — wszystko to wskazuje, że przystępujemy do
pacyfikacji. Ale tym razem to nie pójdzie tak łatwo.
[...]
11 XII 1980
Ustinow potwierdził podniesienie gotowości bojowej Armii
Radzieckiej do nowego poziomu i oskarżył Zachód o wykorzystywanie
sytuacji w Polsce dla poprawienia sytuacji militarnej na swoją korzyść.
Wydaje mi się, że cały ten “build up''2 jest wymierzony w Reagana; chodzi
o to, aby nowa administracja amerykańska zaczynała w nowej sytuacji i
ażeby przyszłe, ewentualne ustępstwa radzieckie zaczynały się od nowego
poziomu. To mnie tak bardzo nie niepokoi. Bardziej sytuacja w Polsce, a
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zwłaszcza w “Solidarności''.
12 XII 1980
[...]
W drodze powrotnej ze Śląska. Spotkanie z młodzieżą w studium
telewizyjnym uniwersytetu śląskiego. Nieprzyjemne spotkanie. Za dużo
spodziewali się ode mnie, a ja nadrabiałem swadą i paradoksami. Poza tym
męka. Pociąg w tamtą stronę spóźnił się o godzinę. Jestem śpiący, brudny i
nudzę się.
Przerażający obraz z okien pociągu i samochodu. Brudne, zabłocone
ulice, z których nikt nie sprząta topniejącego śniegu. Długie kolejki przed
sklepami, niszczejące budynki, dymami zasnute powietrze, źli, rozgniewani
ludzie.
Konstancin, 24 XII 1980
Zamieszanie. Zamieszanie w głowie. Kupa najrozmaitszych spraw i
zadań, a w głowie chaos i ręka martwa. Teraz powinienem wyciągać z
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szuflad gotowe rzeczy i pokazywać — a szuflady mam puste. Okropny jest
ten Konstancin. Ciasno, obco, zimno.
———
Nie to mnie boli, że mam spraw za dużo, ale to, że w żadną nie
angażuję się w pełni, że z żadną nie potrafię się naprawdę utożsamić, że
jestem wciąż w rezerwie. Na jaką okazję, dla jakiej rzeczy zachowuję
pełnię siebie? Może nie ma takiej pełni, może to wszystko, co mam?
———
[...]
Czas, zdolność i radość. Skąd mam wiedzieć, kiedy tę pełnię
zrealizować? Kiedy warto i dlaczego warto? Większość ludzi robiło to
instynktownie. Pomaga im w tym instynkt seksualny, społeczny czy
artystyczny — pożądanie, ambicja, bo ja wiem.
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Ja jestem człowiekiem kompletnie pozbawionym instynktów, albo też
mam naprawdę tylko instynkt religijny, to znaczy świadomość, że pełnia
mojego czasu, moich uzdolnień i moich radości nie jest z tego świata —
czy też jest tu i teraz nie do zrealizowania. Mam może wygórowane
przeczucie owej pełni; może właśnie przeczucie właściwe.
———
Skąd wiem?
Skąd wiadomo, co należy kochać, jeżeli przedmiot miłości nie narzuca
się sam, budząc pożądanie, upodobanie, ambicje, chciwość?
Skąd wiadomo?
To właśnie Chrystus zbiera te wszystkie miłości bezdomne. Chrystus
jest miłością tych, dla których żadne upodobania, żadne pożądania, żadne
chciwości, ani ambicje nie będą dość mocne, aby wyzwolić z nich pełnię
czasu, zdolności, uczuć. To Chrystus dowartościowuje każdą miłość
niepełną i niepewną.
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[...]
1981

15 I 1981
Ruchliwe dni. Wczoraj walne zebranie “Solidarności'' przy
Wydawnictwie. Ustąpiłem z funkcji przewodniczącego. Dzisiaj rano
rozmowy w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej. Jutro prezydium. Jutro rano
strajk autobusów i tramwajów1. W prasie i TV ataki na “Solidarność''. A
teraz wieczorem dzwoni jeszcze ta zwariowana pani Klechniowska i pyta
mnie, co ma robić z jakimś apelem w sprawie lokomotyw, który
przypadkiem wpadł jej w ręce!
19 I 1981
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[...]
Ech, te zebrania! “Solidarność'', prezydium. Dobrotliwy Jaś, który nic
nie rozumie. Rozszalałe baby, które... Ech. Nawet Jula.
[...]
24 I 1981
No, więc mamy tę wymuszoną wolną sobotę2. W środę strajk
generalny. Niezupełnie wiadomo o co. Czy o “Solidarność Wiejską'', czy o
wszystkie porozumienia, czy o soboty. Władza zdaje się z pewnym
upodobaniem te strajki traktować? Czy dążą do stanu wyjątkowego? Nic
by to nie rozwiązało, dałoby tylko atuty do ręki jakiejś grupie mocnego
uderzenia, a taka jest na pewno.
[...]
26 I 1981
Są chwile, kiedy przestaję panować nad sobą i mam ochotę krzyczeć.
Nie chcę tej formy życia, nie chcę nic z tego, co mi się przydarza. I nie
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wiem, czego chcę naprawdę. Chcę być gdzie indziej, w innej skórze,
mówić innym językiem, myśleć o czymś, żyć w innym czasie, mieć inne
sprawy na głowie i głowę też inną. To boli. To jest najdosłowniej pojęty
ból istnienia. I nawet wypowiedzieć się nie potrafię, bo przecież cała
literatura, te wszystkie słowa, ta sztuka układania zdań — zawodzi mnie
zupełnie.
Ja jestem retor. To znaczy umiem układać słowa na zadany temat,
natomiast zupełnie nie umiem wypowiadać moich prawdziwych uczuć i
nazywać przelotnych stanów ducha.
Co teraz czuję? Zupełne pomieszanie. Podejmuję zobowiązania
absurdalne. Przed chwilą był u mnie O. Kłoczowski i namówił mnie do
tego, abym do duszpasterzy akademickich z całej Polski wygłosił kazanie o
wierze. I ja się podjąłem! I ja się zgodziłem! To bezczelność! Wiara i
niewiara w życiu Polaków. Jaka jest ta moja wiara? W co ja sam naprawdę
wierzę, jak ja sam to wszystko rozumiem i jak ja sam to wszystko
realizuję?
Jedynym polem obserwacji, które znam i dobrze zbadałem, jestem ja
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sam. Zdaje się, że wiem, co to jest wiara odziedziczona, wiem, co to jest
wiara zaprzeczona, i wiem, co to jest wiara — jak to się mówi —
odzyskana, czyli — naprawdę — wiara postanowiona. [...]
27 I 1981
“Póki żyjesz, nawet mimo woli podlegasz zmianom; raz jesteś wesoły,
kiedy indziej smutny, raz spokojny, to znów zatrwożony, teraz pobożny i
znów rozproszony, raz pilny, raz leniwy, poważny i lekkomyślny.
Człowiek mądry, duchowo zdyscyplinowany, umie się wznieść nad tę
zmienność, nie zważa na to, co w sobie czuje i z której strony zerwał się
podmuch niestałości; stara się o to, by każde poruszenie serca kierować ku
wytyczonemu i pożądanemu celowi. Pozostanie zawsze jednako
niewzruszony, ponieważ wśród rozmaitych wydarzeń będzie nieustannie
ku mnie kierował wzrok czystej intencji''. (Naśladowanie, III.33)1.
31 I 1981
Nie mam zupełnie ochoty do pisania na tematy aktualne. Nawet nie
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wiem dlaczego. Ten cały “kryzys'' polski rozgrywa się w jakiejś dziwnej
sferze. Jest tym ciekawszy, im dalej stoi się od niego. Najciekawiej i
najdramatyczniej wygląda w zachodniej prasie, mniej ciekawie w prasie
związków zawodowych, najmniej ciekawie, gdy mu się przyjrzeć z bliska.
Może jest to reguła. [...]
———
Dziś nad ranem zawarto porozumienie w sprawie czasu pracy i dostępu
“Solidarności'' do Radia i TV: od przyszłego tygodnia 5-dniowy, 40godzinny tydzień, do tego czasu 43-godzinny tydzień i każda czwarta
sobota wolna2. Z tego wynika, że 10 i 24 I zostały uznane za dni pracy i że
mają być odpracowane.
1 II 1981
Lektury. Co kto czyta? Wszyscy jesteśmy pozbawieni tej emocji i tej
przyjemności, jaką jest pójście do księgarni dla obejrzenia nowości. Nie ma
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tych nowości. Można się o nich dowiedzieć z drugiej ręki i potem o książkę
zabiegać już z tym podnieceniem zbiorowej psychozy. Zniknął więc z
naszego życia moment spontanicznego, instynktownego wyboru i zniknęła
szansa własnego odkrycia. Razem z tym księgarnianym rytuałem zniknęło
bardzo dużo. Bardzo dużo straciliśmy i tracimy.
[...]
12 II 1981
Trzeba nareszcie napisać coś poważnego o Miłoszu1. Rozdrobniłem
się, a tekst, który wygłaszam po kościołach, jest naiwny [...] Należy się w
ogóle uspokoić. Wejść w siebie. Wyrównać rytm. Dobrze na ogół
postępuję na zewnątrz. Gorzej wewnętrznie. Nie wykonuję moich
obowiązków.
Największa trudność: skupić się na jednym przedmiocie. Zainteresować
się — prawdziwie zainteresować. To jest naprawdę trudne.
———
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Exposé Jaruzelskiego2. W każdym razie stanu wyjątkowego nie ma i
nie będzie. Generalski mundur na premierze jest zamiast stanu
wyjątkowego, a sam generał — zamiast frakcji pałkarzy (jeśli taka istnieje)
u władzy, lub po prostu Sowietów w Warszawie.
[...]
8 III 1981
Znowu głupio. Na UW “sesja naukowa'' dla uczczenia rocznicy marca,
jednocześnie na Koszykowej pod dawnym UBP wiec potępiający
“syjonistycznych pretendentów do władzy''3. Na Uniwersytecie mają
wmurować tablicę upamiętniającą “wydarzenia marcowe'', na Koszykowej
tablicę ku czci ofiar “syjonistycznego terroru''... Zupełna paranoja.
[...]
Łódź, 12 III 1981
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Po “odczycie''. Jeszcze jeden dowód, że to absolutnie wszystko jedno,
co się mówi.
A może nie? Bo jednak wszyscy trafili w samo sedno.
Niedziela Palmowa, 12 IV 1981
Chrystus i Barabasz1. W mieście było zapewne wielkie święto, gdy
Chrystus konał: Piłat uwolnił bohatera narodowego, a zabrał sobie tego,
kogo Żydzi chcieli oddać. Męka Chrystusa na tle festynu.
27 IV 1981
U Rakowskiego2. To, co się stało: Polska jest ogromnym wyłomem w
systemie socjalizmu. Konsekwencja — w czym nie zawsze korzyść. Jeżeli
uda się utrzymać ten kierunek rozwoju, czeka nas kilka lat przebudowy
wszystkich struktur. Dlatego urzędnicy nie odpowiadają. Gwarancją tego,
co się stało, jest dynamika pokoleniowa.
Wszystko inne jest albo awanturnictwem, albo fantazją. Nasz cel
ustrojowy: państwo powinno się opierać na samorządzie. Ogromne miejsce
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ZLP i innych stowarzyszeń. Będzie dochodzić do konfliktów — to nic —
byle nie prowadziły do stosunków antagonistycznych.
Kwestionowanie decyzji — zamęt i walka polityczna w partii.
Przemieszanie się pól kryzysowych — objęło partię, będzie trwało do
zjazdu. [...]
27 IV 1981
Zbliża się 3 maja — mam pojechać do Pułtuska z odczytem. Cóż
powiedzieć? Dlaczego właśnie Polska upadła? Powszechna opinia: upadła
na skutek anarchii. Ale skąd anarchia? Powszechna opinia sądzi, że ze
skłonności Polaków do anarchii i stąd wnioski na wszystkie aktualne
okoliczności, aż po dziś dzień. Ale anarchia, jeśli nie jest doktryną obalenia
państwa, jest po prostu jego brakiem, jest tym stanem rzeczy, który
wytwarza się na skutek jego braku. Najpierw musiało upaść państwo
polskie, aby na jego miejsce powstała struktura zastępcza: anarchia, czyli
niedowładza magnatów sprzymierzonych z ościennymi i nie tylko
ościennymi mocarstwami. Wydaje się, że państwo polskie upadło na skutek
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unii z Litwą i z chwilą ostatecznego jej zawarcia, względnie — inaczej —
upadało w miarę jej realizowania i w miarę wchodzenia jej w życie.
Państwo polskie stało się wówczas przybudówką olbrzymich terytoriów
stanowiących domenę dzikiej eksploatacji i źródłem niewyobrażalnych
bogactw — przestrzenią, na której tworzyły się prywatne armie, nowe
prawa i nowe układy sił, nie mające nic wspólnego z systemem
politycznym tzw. Rzeczpospolitej, która mogła sobie zdrowo
funkcjonować gdzieś w krakowskim, leszczyńskim, czy nawet wileńskim
województwie, ale której prawa i obyczaje kończyły się tam, gdzie
zarazem zaczynała się terytorialna potęga. Bo źródła jej potęgi leżały tam,
gdzie źródła jej zguby. [...]
Ceną było przesunięcie Wschodu do granic Śląska i Brandenburgii;
gdyby natomiast wtedy w XIV wieku Polska związała się była z
Habsburgami, Zachód przesunąłby się do Niemna i Dniestru i powstałby
solidny blok państwowy z oparciem o Wiedeń, Kraków i Budę, który nie
dopuściłby do rozwoju ani Prus, ani Moskwy.
Ale jednocześnie Polacy nie byliby tacy, jacy są, lecz staliby się czymś
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w rodzaju Czechów, od czego Boże nas broń.
Inaczej mówiąc: nie ma czego żałować, chociaż wraz z unią Polska
podpisała na siebie wyrok. Bo przecie to nie silna Polska przygarniała
biedną Litwę, lecz odwrotnie: olbrzymia Litwa zagarniała małą Polskę.
———
Nie pisz głupstw. Notuj głupstwa w ciągu dnia, a rankami przepisuj je
na maszynie i porządkuj wedle tematów.
4 V 1981
Zupełnie się zgubiłem. Nie chce mi się nic robić. Ani pisać, ani czytać,
ani mówić, ani pytać, ani... Nic. [...]
Kazia namawia mnie do napisania książki o PRL. Co to właściwie
miałoby znaczyć? Do czego to miałoby być podobne? Po prostu “historia i
morfologia''? Czy nie lepiej to zrobić w formie powieściowej, takiej jak
Education sentimentale, gdzie wszystko jest powiedziane o Francji1.
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6 V 1981
Pomysł jest dobry — wedle wzoru Życie Henryka Brulard1, które
Stendhal zaczął pisać będąc dokładnie w moim wieku (52 lata), czyli
pamiętnik, który byłby jednocześnie studium czasów, środowiska, formacji
politycznej, atmosfery kulturalnej, słowem moją “summą''.
[...]
Kraków, 21 V 1981
Po raz drugi w Krakowie z powodu sarkofagu Sikorskiego2. Tydzień
temu był zamach na Jana Pawła3. Burza była wtedy w Krakowie.
———
Ranek — Henio Markiewicz, Planty, kościół Mariacki o świcie.
Modlitwa jest uporządkowaniem wartości. Modlę się o to, co dla mnie
ważne i w kolejności takiej, jak ważność rzeczy układam. Więc
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porządkuję.
Nadmiar troski o siebie. O żołądek, o sen, o spokój. A także o
wrażenia. Wciąż sobie funduję przyjemności wrażeniowe. Choćby ten
Kraków dzisiejszy. Poroniony pomysł.
Kawiarnia Europejska. Kolportaż gazetek i jego hałaśliwa klientela.
Wszyscy wyglądają na prowokatorów.
29 V 1981
Umarł Prymas4. Kiedy został Prymasem Polacy byli z grubsza biorąc
podzieleni na tych, którzy nie wyobrażali sobie życia pod protektoratem
sowieckim, z lewicą u władzy, i na tych, którzy nie umieli wyobrazić sobie
kontynuacji polskiego życia.
Z jednej strony — przerażenie i odmowa, z drugiej — euforia zmiany,
bezkrytyczne poparcie wszystkiego: intensywnego uprzemysłowienia,
kolektywizacji, likwidacji demokracji lokalnej etc.
Jak przebiegała linia podziału?
Oczywiście nie wedle podziałów klasowych; opór chłopów przeciw
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kolektywizacji.
Częściowo wedle granicy pokoleń, ale też niezupełnie: szczególnie
poranieni przez wojnę i ci, których wojna prawie nie dotknęła (najmłodsi),
stanowili właśnie janczarów systemu. Podziały nie przebiegały wcale
wedle “światopoglądów''. Skrajna prawica przechodziła na pozycje
lewicowe, konserwatyści popierali już nowe władze, lewica, oczywiście,
szukała dla siebie miejsca w państwie rządzonym przez lewicę, choćby tej
ostatniej odmawiała po cichu praw do reprezentowania kogokolwiek.
Zresztą czego ten podział dotyczył? Program był sformułowany
demagogicznie i ogólnikowo. Pamiętamy trzy pytania referendum1, z
których każde dotyczyło innej sprawy, a wszystkie razem stanowiły wotum
zaufania dla nowej władzy i akt wstępny wyborów.
Więc podział dokonał się nie wedle racji, lecz wedle instynktów, nie
wedle problemów, lecz wedle charakterów. I znów nie należy sobie
wyobrażać, że ludzie o gorszych charakterach popierali reżim, a ci o
lepszych pozostali w opozycji.
Zresztą, o żadnej opozycji nie było mowy. Albo, że głupsi polecieli za
3744

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

propagandą, a mądrzejsi się jej oparli. Nie, wcale nie. Przeciwnie, we
wszystkich środowiskach ludzie wyróżniający się inteligencją, żywością,
chłonnością wybierali reżim, bo z upodobania intelektualnego optowali za
nowością, a z instynktu szukali pola do zapału. A było tylko jedno takie
pole. Nie byli większością, nie. Stanowili mniejszość aktywną w takiej
mniej więcej proporcji, w jakiej zwykle środowiska i grupy społeczne
dzielą się na ludzi aktywnych i nieaktywnych. Dokonał się w całym
społeczeństwie głęboki podział na mniejszość aktywną, która miała
wyartykułowany światopogląd, reprezentację, pole do działania, szanse
awansu etc., i bierną większość, która nie miała nic. Mniejszość pod opieką
i większość samotna. Sieroca. Prymas Wyszyński stał się jej rzecznikiem,
jej wyrazicielem. Wyrazicielem bezradnych, rzecznikiem opuszczonych.
Jego kazania były ich jedyną ideologią. Jego procesje, pielgrzymki,
peregrynacje, odpusty, ślubowania ich jedyną manifestacją.
Manifestacją czego?
Przecież tam też nie było żadnego programu, ani żadnej myśli, ani
nawet polemiki z ideologią oficjalną.
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Cały program wychowawczy czy przywódczy Kardynała zawrzeć
można chyba w dwóch słowach: godność i wierność lub “zawierzenie
Maryi''.
Jakże trudno to było nieraz zrozumieć. Przemawiał przez “Dzieci Boże''
do tych samych ludzi, do których władza zwracała się przez “ludu
pracujący'', “awangardo'' etc. Zdawało się, że Kardynał tworzy sobie w ten
sposób trzodę ze społecznych maruderów, z tych, co nie nadążają i nadążyć
nie mogą za tempem przemian.
Maryja! Po katolicku myśląc, budziło się pytanie, czy nie jest to jakieś
przeorientowanie wiary z uniwersalnej na domową... jakieś pomniejszenie
skali, postawienie Częstochowy w centrum Kościoła... przy czym Kardynał
nie troszczył się o teologiczną artykulację. I zastępował ją
(sentymentalnym frazesem) hasłem uczuciowym.
Iluż było ludzi pośród żarliwych katolików, którzy wątpili w sens tego
kierunku. Ale Prymas nigdy nie troszczył się o intelektualistów i nie
wdawał się z nimi w polemiki.
Dla Kardynała była to po prostu formuła wierności. Wytrwania.
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Instynktowny wybór: stawić opór przemianom niszczącym. Przemianom w
tkance społecznej, w strukturze środowiska naturalnego i kulturalnego, w
świadomości, w formach kultury i obyczaju. Oprzeć się na czymś stałym.
Co jest stałego w człowieku?
Uczucia. Serce. Kardynał ustanowił w sercu polskim (a raczej wykrył i
umiejscowił) stały punkt — mocny i niezmienny. I nadał mu imię Maryi.
Nadał mu postać i twarz czarnej Matki. Stworzył mu siedzibę:
Częstochowę. Wywołał ruch wokół niego, ruch podwójny: pielgrzymek do
obrazu i peregrynacji obrazu. Z wierności, która jest tym biernym
trwaniem, wyczekiwaniem, uczynił ruch. I uzyskał efekt. Ten ruch zagarnął
szerokie rzesze młodzieży i dał efekt w postaci ruchu społecznego! To jest
tak, jak gdyby ktoś w tłumie, idącym naprzód, nagle zaczął kręcić się
dokoła siebie i sprawił to, że masa zamienia się w wirujący taniec. Postąpił
jak szaman: zaczarował. I uzyskał nieprawdopodobny efekt: właśnie ten
ruch, który wybrał, okazał się zbawienny. Nie wiem, jak tę operację nazwie
socjolog. Jak ją wyrazić w języku psychologii? Jak w języku
historycznym? Jak w języku teologicznym? Jak w języku mistycznym?
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Polacy wejrzeli w siebie, w głąb historii i kultury, w głąb swych serc.
[...]
31 V 1981
Więcej nas przyszło pożegnać go, niż przychodziło witać1. Motywy
zgody z Prymasem i motywy niezgody:
Zgadzaliśmy się, kiedy bronił naszej godności, kiedy coś utwierdzał w
znanych formach świadomości, kiedy przemawiał wprost do naszych serc,
odwołując się do najpełniejszych naszych umiłowań...
Ale kiedy nas wzywał do zmiany życia... do pracy, ofiary, wierności...
kiedy stawiał przed nami wysoki próg moralności chrześcijańskiej w domu,
w rodzinie, w pracy...
Łatwiej odpowiadaliśmy na Jego wezwania do gromadzenia się,
manifestowania, niż gdy nas wzywał do rzeczywistej solidarności.
[...]
21 VI 1981
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Papież znowu w szpitalu.
———
Znowu to samo: paraliż ręki, woli, mózgu. Nic nie mogę z siebie
wydobyć. Nie stać mnie na najprostsze zdanie. Na nic nie mogę się
zdecydować. Najgorsze, że w takich stanach nawet czytać nie mogę. Nic
mnie nie interesuje. Zmęczony! Czym u diabła.
[...]
22 VI 1981
Ranek. Powiedzieli teraz w BBC, że Papież pozostanie w klinice
najmniej 2 tygodnie.
Ciężka, zła noc. Co będzie dalej? Nie ma już nawet żywności na kartki.
Nie ma papierosów, mydła, benzyny. Dolar kosztuje 200 złotych, czarny
rynek kwitnie, na Ząbkowskiej czarno od tłumu, przecie ten kryzys w
Polsce musi mieć jakieś reperkusje na światowym rynku pieniężnym i
towarowym. Jakieś Malaje w środku Europy... Przecież to się musi prędzej
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czy później przenieść na inne demoludy. Jak długo ludzie wytrzymają te
męczarnie? Rozruchy mogą zacząć się w każdej chwili, a milicja w takim
razie bałaby się nawet interweniować. Najniecierpliwsi są palacze.
W tej sytuacji wątpliwy wydaje mi się kolejny sukces Kościoła, o
którym wczoraj oznajmiono — od ołtarza: że mianowicie w tym roku po
raz pierwszy od 20 lat odbędzie się znów procesja do N. Serca
Jezusowego... Teraz władze niczego tak nie pragną, jak licznych mszy pod
gołym niebem. A także licznych uroczystości narodowych. Godzą się na
ryzykowny skądinąd obchód rocznicy wypadków poznańskich, połączony
z erekcją pomnika na pl. Mickiewicza w Poznaniu1.
Nie było jeszcze chyba w historii reżimu, który pozwoliłby sobie tak
pluć w twarz, jak reżim wychowanej w Sowietach partii komunistycznej.
Ilekroć to się przydarza, a oglądam to już po raz trzeci czy czwarty, słyszę
radosny głos towarzysza Habera, który na miażdżącą krytykę PZPR, jaką
usłyszał na otwartym zebraniu partyjnym w PIW-ie, po odczytaniu raportu
Chruszczowa2, odpowiedział ochoczo: bijcie nas, towarzysze!
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Wszystko to jest rozpaczliwe. Ostatecznie dyshonor władzy spada na
rządzonych. Jakim właściwie prawem Kania czy Jaruzelski, Barcikowski
czy Jagielski, czy Rakowski pozostają jeszcze u władzy? Tylko z sowiecką
przemocą, jako ostatni gwaranci sowieckich interesów. I my musimy na
słowo uwierzyć, że są lepsi od innych, od Grabskiego, Olszowskiego, czy
od samych Sowietów. A może nie? Może zdrowiej byłoby, gdyby Sowieci
założyli tu otwartą, zwyczajną okupację i umożliwili nam założenie w
odpowiedzi państwa podziemnego, w którego organizacji jesteśmy
mistrzami? Może byłoby to zdrowsze dla narodu od blagi, w której żyjemy
od 36 lat? [...]
Wilga, 4 VII 1981
“Die Suppe wird nicht so heiss gegessen wie gekocht''1. Przyjechał
Gromyko na rozmowy2. Grabski, Olszowski, Żabiński zostali wybrani3;
odbyło się spotkanie w Katowicach. Sytuacja wciąż chyba nie dojrzała do
ostatecznych, rzeczywistych rozstrzygnięć. Wciąż jakbyśmy na coś jeszcze
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czekali. Na pierwszy wystrzał? Na krew?
Warszawa, 14 VII 1981
Dzisiaj zjazd partii; czy to rzeczywista walka polityczna, czy dalszy
ciąg politycznego teatru? Moje słabnące zainteresowania polityczne.
Jakbym już z góry znał rezultat. Już się nic stać nie może. Sytuacja została
wyraźnie “zalimitowana''.
———
Jutro następna “pogadanka'' w radio4. Mówiłem o podstawach
optymizmu, o wierności, o modelu polskiej demokracji, o konserwatyzmie,
o partii większości. Mówiłem jak człowiek polityczny. Dlaczego właściwie
mówię jak człowiek polityczny, skoro wcale nie jestem człowiekiem
politycznym. Bardzo długo nie byłem tego pewien: jestem czy nie jestem.
Jako młody człowiek byłem zupełnie pewien, że nie jestem. Do tego
stopnia, że całe, ogromne fragmenty ówczesnej historii przepadły dla mnie
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zupełnie. Natomiast pisanie wciągnęło mnie niejako automatycznie do
polityki. Co więcej, automatycznie znalazłem się wtedy po złej stronie. Ze
zdumieniem patrzyłem na siebie jako na “czerwonego''. Odczułem wtedy
działanie jakiegoś sprzężonego mechanizmu: lęku i zaangażowania. Jak
powstaje stan zaangażowania? Najpierw z lęku. Co to za lęk? Przed
anonimowością? Tak, pamiętam dobrze ten lęk. Zaznałem go, kiedy byłem
urzędnikiem bankowym i kiedy starałem się wyróżnić charakterem pisma.
Inni też to robili. Czy wszyscy to mają? [...]
Lęk przed śmiercią, który dawniej rozstrzygałem inaczej:
dramatycznym, a raczej prawdziwie mistycznym pragnieniem bohaterstwa
i świętości, przełożyłem sobie na lęk przed śmiercią anonimową i stąd cała
strategia zyskania sobie imienia. To było prawdziwe opętanie. W
literaturę? Ależ literatura była wtedy rytuałem politycznym! Pamiętam lęk
mojego ojca, gdy mu oznajmiłem, że napisałem coś do druku. To ten strach
zrobił ze mnie politycznego człowieka na tyle, na ile politycznym
człowiekiem stawał się każdy, kiedy chciał zyskać imię w ustroju, który
państwu przypisywał wyłączną władzę.
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Więc polityk ze strachu, nie z miłości.
Większość polityków naszej generacji: byli więźniowie, odcięci od
stryczka skazańcy, uwolnieni niewolnicy. Dekadenci. Aż po tzw.
dysydentów: KOR to cyganeria, która uznała się za elitę polityczną.
Mój wybór ubiegłoroczny: chyba zrozumiałem, że nie wolno być
więcej politykiem ze strachu — tzn. ze strachu o siebie namawiać innych
do odwagi.
Kraków, 26 VII 1981
Sprawa teatru:
1. Nikt mi uczciwie nie poradzi. Każdy powie, abym brał1, bo
wszystkim, którzy mnie otaczają, a nawet tym, których pytam o radę,
pochlebia sama sprawa i chcą, aby przybrała ona realny kształt, a nie
rozpłynęła się w nicości.
Co gorsze, pochlebia to również mnie.
Jak odłączyć element ambicjonalny? To po prostu niemożliwe. Myślę,
że zawsze w podobnych sytuacjach jest podobnie. Albo się postępuje
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zgodnie z odruchem ambicji, albo przeciw niemu.
Powiedziałem, że to mi jest do niczego niepotrzebne. Ale to nieprawda.
Na ten odruch ambicji składają się te same upokorzenia dzieciństwa i
młodości, które mnie na drogę literacką popchnęły. Składają się na ten
odruch również wszystkie niedokonania mojego literackiego żywota.
Co z tym elementem zrobić, skoro nie można go wyeliminować?
Wykorzystać? Postępować tak, jak postępuje człowiek ambitny? Czy mimo
wszystko zadać sobie gwałt? Co lepiej sprzyja aktywności duchowej,
umysłowej, twórczej: spełnienie czy niespełnienie? Wielorakość życia,
jego bogactwo czy wyrzeczenie?
Pytanie jest właściwie podobne jak w sierpniu ubiegłego roku. Tam
wszakże miałem przed sobą wybór pomiędzy żywotem politycznym a
innym, to znaczy literackim, artystycznym. Tu — między dalszym ciągiem
dotychczasowego żywota kulturalnego, w najlepszym wypadku —
działania intelektualnego.
Co robiłbym? Gadałbym, przede wszystkim gadałbym. Z jakich
zasobów? Przecież nie mam żadnych. Musiałbym je bardzo wzbogacać na
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“bieżąco''. Czy byłoby to z pożytkiem dla mnie samego i dla innych?
Chyba tak.
[...]
Wilga, 10 VIII 1981
Utknąłem na martwym punkcie. Uparłem się zabłysnąć prozą
narracyjną, pomimo że po tak wielu latach najróżniejszych w tym kierunku
usiłowań, a nawet małych dokonań, nie dowiodłem wcale, że właśnie ten
rodzaj twórczości odpowiada najbardziej moim zdolnościom, że najpełniej
w tej formie się wypowiadam. Co więcej, nic nie wskazuje na to, że proza
narracyjna wymagająca bardzo usilnej, systematycznej i obfitej pracy
sprawia mi największą przyjemność. Wręcz przeciwnie. Sukcesy literackie
— niewielkie zresztą — odnosiłem wyłącznie w eseju, ewentualnie w
publicystyce, i to w krótkich formach. Braku wyobraźni narracyjnej
dowodzi uporczywe trzymanie się autobiograficznych wątków, które
wszakże ani zbyt bogate, ani zbyt atrakcyjne nie są, a bez koloryzowania
byłyby po prostu mizerne. Chyba że zapuściłbym się w różne zakamarki
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psychiczne, w ultraszczere wyznania, a także w brutalności wobec żywych
i zmarłych bliskich mi osób. Ale ten rodzaj sztuki jest podszyty
nikczemnością, którą tylko w bardzo rzadkich wypadkach można
usprawiedliwić. [...]
Warszawa, 17 VIII 1981
Wczoraj rozmowa z Wajdami i Puzyną na temat teatru. Ket
rzeczywiście bardzo przeciwny całej sprawie. Powiedział mi, że kiedy
pisać nie można było, to pisałem jak głupi, a teraz kiedy pisać można, to
pcham się w teatr zły, biorąc na dodatek na siebie obciążenia gospodarcze.
Andrzej Wajda natomiast powiedział, że widzi u mnie potrzebę ekspansji
społecznej, a z drugiej strony wierzy w to, że jest to sposób na uratowanie
teatru, który zginąć nie może i nie powinien. [...]
20 VIII 1981
Rozmowa z Dejmkiem. Nazwał mnie człowiekiem umysłowo,
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psychicznie i zawodowo niezrównoważonym, ale sam na mnie zrobił
wrażenie. Oświadczył, że teatr jest śmierdzącą padliną.
Wilga, 22 VIII 1981
Szekspir umarł mając lat 53, to jest tyle samo, co ja teraz. Dawniej
ludzie szybko żyli. Ja i tylu moich rówieśników, pięćdziesięciolatki XX
wieku, zastanawiamy się, na czym zbiegło nam życie. Ani szczęścia, ani
przygód, ani nawet wielkich zagrożeń nie przeżyliśmy, i o iluż z nas można
powiedzieć, jak mnie powiedział mój własny syn: nie znasz życia.
[...]
Warszawa, 9 XI 1981
Dlaczego w okresach życia najintensywniejszego przestaję prowadzić
notatki, właśnie wtedy, gdy one mogą być ciekawe i pożyteczne w
przyszłości. Trzeba do tego wrócić. Dzisiaj jest poniedziałek. Dość zimno.
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Śnieg prószy. Przedwczoraj zamknęliśmy Wilgę. Wczoraj daliśmy nagrodę
Struga1 Herbertowi, odwiedziliśmy Stryjkowskiego w lecznicy, potem
udaliśmy się z awanturą o to, że na spotkaniu z Jaruzelskim była nie taka
delegacja literacka, jak należy, a dziś po południu lecimy do Krakowa
dyrektorować. Wieziemy w teczce maszynopis trzech jednoaktówek Hawla
w tłumaczeniu Jagodzińskiego1, tej brodatej, bladej, długowłosej dziewicy,
która w mrocznych latach Gierkowskiego terroru służyła za łącznika
między KOR-em a czeską Pragą; wieziemy, względnie powinniśmy wieźć
(jeśli się znajdzie u Puzyny w biurku) egzemplarz Ambasadora Mrożka2 z
niejasnym zezwoleniem autora na granie go w mojej budzie; wieziemy
ponadto ustną umowę z Jerzym Hutkiem na realizację Hadesu Marka
Nowakowskiego3 w “Miniaturze''4.
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DZIENNIK INTERNOWANIA
Jaworz, 17 XII 1981
Dziś pierwszy spacer. Wszyscy razem, z paniami, dookoła pustego
bloku, który stoi naprzeciw naszego pawilonu i jak nam się zdaje, czeka na
przybycie nowego transportu. Wczoraj wieczorem, już po kolacji,
przywieziono Kornhausera. Wzięty w Krakowie, w niedzielę o 9 rano,
siedział w Wiśniczu, a stamtąd, pod strażą dwóch milicjantów, został
wołgą przewieziony tutaj. Jechali kilkanaście godzin, zatrzymali się na
dwie godziny, o świcie, w Łodzi, gdzie siedział w areszcie z chłopcami
wziętymi już za rozrzucanie ulotek w poniedziałek. Widział po drodze
czołgi na drogach i posterunki na mostach. Z radia w samochodzie
dowiedział się o rozwiązaniu PAX-u1.
Oto nasze ostatnie nowiny. Zresztą nic. Nie mamy ani radia, ani
telewizji. Dziś, na nasze żądania, dostarczono nam parę egzemplarzy
“Żołnierza Wolności'' z wiadomościami, które czytaliśmy już w “Trybunie
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Ludu''2 w Białołęce3, przed wyjazdem stamtąd. Nic nie wiemy. Czekamy
na ten nowy transport z poczuciem winy, że nam tu jest za dobrze, i z
niecierpliwością, aby dowiedzieć się czegoś.
Piąty dzień od wzięcia mnie z domu. Powiedzieli, że mają dla mnie
pilne materiały z Kongresu Kultury1. Próbowałem się bronić przed obcym
mężczyzną, który wcisnął się w szczelinę drzwi, gdy je otworzyłem.
Odepchnął mnie i wtargnął do środka, za nim drugi, a na końcu milicjant.
Dlaczego nie powiedzieli przez drzwi, że to milicja?
— A boby się państwo przestraszyli — wyjaśnił z dobrodusznym
uśmieszkiem ten, który wtargnął pierwszy.
Potem oznajmił mi, że mam się ubrać i wyjść z nimi. Poprosiłem o
nakaz. Pokazali: “natychmiastowego zatrzymania i doprowadzenia''. No,
cóż — narzuciłem kurtkę, ucałowałem żonę i wyszedłem. Samochód
zostawili daleko, po drugiej stronie Waryńskiego. Szli tuż przy mnie,
napierając na mnie ramionami. Pojechaliśmy Polną, Lwowską, Piękną,
Kruczą do Wilczej. Tam odetchnąłem. Bo przez chwilę ogarnęła mnie
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prawdziwa trwoga, że jest to jakaś gangsterska mistyfikacja. Samochód
zwyczajny, bez milicyjnych akcesoriów, milicjant wyglądał na
przebierańca, bo mu czapka ledwie trzymała się na czubku głowy, ci dwaj
w szykownych czapach, kożuszkach i śniegowych butach, jak inżynierowie
na wczasach zimowych, zachowanie wszystkich dziwnie ugrzecznione. —
Przepraszamy za nietypowe wejście — powiedzieli wychodząc...
Na komendzie tłum funkcjonariuszy umundurowanych i cywilnych,
ruch, bieganina, warkot samochodów na podworcu i ani jednej znajomej
twarzy. Wzięto mnie na 3 piętro. Tam urzędniczka w stanie histerii. — O,
Jezus, moje serce... O, Jezus, dziś trzynasty. — Nie mogła sobie dać rady z
jakimiś nowymi, nie znanymi widocznie jeszcze formularzami, co chwilę
wybiegała i zostawiała mnie samego z człowiekiem, który mnie przywiózł.
Gawędził ze mną uprzejmie, a nawet obiecał zadzwonić do żony i
uprzedzić ją, że nieprędko wrócę. Wreszcie zjawił się kwadratowy,
rumiany i uszaty facet w wytartym garniturze, który mi dał do podpisu
nakaz o internowaniu w zakładzie odosobnienia w Białołęce na podstawie
jakichś dekretów, z powodu “uzasadnionego podejrzenia'' o coś tam... a
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ponadto za “uprawianie propagandy szkodzącej interesom państwa i lżenie
jego instytucji''... Gdzie ta Białołęka? — Gdzieś koło Nieporętu. — Czy
mogę zadzwonić do domu? — Nie. — Czy pan może zadzwonić? — Nie.
Kazał wyłożyć wszystkie przedmioty na stół, oddać zegarek, potem
zrewidował mnie starannie i z pomocą pobożnej histeryczki spisał moje
walory, które następnie wsypał do nowiutkiego worka z brezentu. Z
obfitego pęku tych worków, które przy mnie przyniesiono do pokoju,
poznałem, że zanosi się na większą operację; zaś z zamieszania wokół
mojej osoby, że byłem pierwszy. Blisko mieszkam. Ale na korytarzu, gdy
mnie wyprowadzono, zobaczyłem Mariana Brandysa z Haliną Mikołajską,
a w samochodzie — klatce, w którym mnie umieszczono, zastałem już
dwie osoby. Od nich dowiedziałem się o wprowadzeniu o północy stanu
wojennego1.
Napakowano nas do tej klatki do pełna, około dwudziestu osób.
Milicjanci, którzy mieli nas konwojować, kłócili się z tymi, co nas
przyprowadzali, o źle załatwioną sprawę depozytów. W ciemnościach, na
mrozie wysypywali i przeliczali jeszcze raz zawartość worków. Trwało to
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w nieskończoność. W końcu ruszyliśmy. Szyby zamarzły. Nie było widać,
którędy nas wiozą, ani co się dzieje na ulicach. Jazda trwała z pół godziny.
— Panowie — rzekł jeden z milicjantów — teraz, kto ma kielicha, niech
wypije, bo mu tam odbiorą.
Przy wysiadaniu otoczyli nas strażnicy więzienni w szarych
mundurach. Wprowadzono nas do ciasnej, bardzo brudnej izby z dwoma
okienkami, przez które widać było taki sam pokój jak nasz, tylko
zastawiony biurkami, i taki sam tłum jak nasz, tylko najróżniej
umundurowany — wojsko, milicja, straż więzienna, lekarze, pielęgniarki.
Oni patrzyli na nas, my na nich, i wyglądało na to, że po obu stronach
okien panuje taka sama konsternacja.
I wszczęło się nowe zamieszanie z owymi depozytami, które nam
zwracano za pokwitowaniem po to, byśmy je mogli znów za nowym
pokwitowaniem oddać. Wreszcie wywołano nas wszystkich po nazwisku,
ustawiono w pary i ruszyliśmy przed siebie długimi korytarzami,
podziwiając po drodze grubość murów i solidność krat. Trzaskały za nami
te kraty zamykane przez strażników, głośno stukały nasze kroki.
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Wspinaliśmy się w górę po betonowych schodach osłoniętych drucianymi
siatkami, mijaliśmy drzwi cel i rzędy zydli, na których leżała więzienna
odzież poskładana w kostki, a na tych kostkach wywrócone dnem do góry
miski z białej blachy.
Wyszliśmy na czwarte piętro. Ustawiono nas w szeregu przed drzwiami
cel, na których widniały napisy: tymczasowo aresztowani. Podoficer straży
więziennej oświadczył nam, że jesteśmy internowani, ale że nie ma tu
innych pomieszczeń, jak te cele, więc musimy przystosować się do
więziennego regulaminu. Uprzedził, że pościel wydadzą nam dopiero
nazajutrz. I znów począł czytać nazwiska. Po sześć, z podziałem na cele.
Mnie przypadła cela nr 17.
18 XII 1981
Bez zmian. Wczoraj wieczorem rozmowa z Aleksandrem
Małachowskim z “Solidarności''. Był członkiem Komisji Rewizyjnej KK i
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Regionu. Wałęsa nie chciał
podporządkować się uchwałom Komisji Rewizyjnej i nie rozumiał, zdaje
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się, o co jej idzie. Walka o etaty. Nienawiść dawnych działaczy wolnych
związków zawodowych do Wałęsy i jego aparatu. Bałagan organizacyjny.
Beztroska prawno-finansowa. A.M. twierdzi, że dałoby się to wszystko
uporządkować, ale wymagałoby czasu.
Zapewne. Nie tylko czasu, ale także swobody działania. “Solidarność''
uległa demoralizacji i degrengoladzie głównie dlatego, że nie miała pola
rzeczywistego, konstruktywnego działania. W części sama je sobie
odebrała, przyjmując pionową, centralistyczną strukturę organizacyjną,
przez co odcięła się od swych organizacji bazowych, to znaczy
zakładowych, których komisje stały się jakby delegaturami regionów. W
części zaś odebrał jej pole działania rząd, blokując wszelki ruch
reformatorski, który od “Solidarności'' wychodził. “Solidarność'' została
więc skazana na szukanie konfrontacyj, bo tylko w nich się określała i
potwierdzała swą siłę. Musiała też tego potwierdzenia szukać w rozgłosie
światowym, w odświętności, symbolice, retoryce i wszelkich sposobach
propagandowych. Wzbudzało to coraz większą niechęć społeczną, a nawet
odrazę, którą wszakże społeczeństwo ukrywało przed władzami i przed
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sobą. Oczywiście, władze, a nade wszystko Bezpieczeństwo, nie
zaniedbywały niczego, aby tę katastrofę pogłębić i przyśpieszyć.
W nocy przykre bóle w okolicy nerek i inne sensacje. Zgłosiłem się do
lekarza, który dał mi jakieś proszki. Poszło nas pięciu — Jacek Bocheński
z nerwicą żołądka, Małachowski z nadciśnieniem, Werner też z nerwicą
żołądka, Bierezin dla rozrywki. [...]
Po przyjeździe Bierezina, Wiesiołowskiego i Kornhausera nasze
towarzystwo liczy 21 osób. Składa się przeważnie z osób znajomych, które
mogłyby się spotkać na jednych imieninach i obsiąść jedną kanapę. Pilnuje
nas 120 potężnych milicjantów oraz osiem szykownych milicjantek. Ta
liczba strażników, stanowczo wygórowana jak na nasze potrzeby, wskazuje
również na to, że mają tu przybyć inni. Jednakowoż nie przybywają, co nas
niezmiernie niepokoi. Dlaczego nas jest tak mało i dlaczego akurat my tu
jesteśmy, a inni, nie mniej od nas delikatni, i też “z nazwiskami'', siedzą w
Białołęce i w innych więzieniach?
— Żeby oni nie chcieli z nas zrobić pekawuenu1 — powiedział wczoraj
Bartoszewski, którego wybraliśmy starostą.
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Ktoś już nazwał nasz obóz “szaraszką''2. Mnie przypomniała się słynna
willa w Kozielsku, w której NKWD przy koniakach i szampanie urabiało
przyszłych dowódców Odrodzonego Wojska Polskiego... Koniaków ani
szampana wprawdzie nie mamy, ale za to przyzwoity, wojskowy (chyba
oficerski) wikt z grochówką, kartoflanką, albo nawet z gulaszem na
śniadanie, tęgim siekanym zrazem codziennie na obiad i z kiełbasą,
leberą1, czy jakąś rybą na kolację. Jadamy w schludnej, “wczasowej''
jadalni, usługują nam blade żołnierzyki w białych kitlach, mieszkamy w
ciasnych wprawdzie, ale przyzwoicie urządzonych pokojach, po trzech —
korzystamy z ubikacji i pryszniców — tyle, że musimy je sobie sami
wysprzątać. Możemy się odwiedzać, przechadzać po korytarzu, a w czasie
40-minutowego spaceru łączyć się w dowolne grupki i pary, albo
maszerować samotnie, a nawet w odwrotnym kierunku, jak to robi doc.
Tyszka, który pruje z zawziętą miną pod prąd odprowadzany
niespokojnymi spojrzeniami pilnujących nas strzelców. Dziś kapitan zrobił
nam po spacerze dwie uwagi: po pierwsze, abyśmy nie “przemieszczali się
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zbyt szybko'', czyli nie biegali, bo straż traci orientację. A po drugie,
abyśmy nie wychodzili bez czapek, bo lekarz niepokoi się o nasze uszy i
zatoki.
A w Białołęce... Podwójne kraty tak rozbudowane, że nie pozwalały na
dostęp do okna, które z zewnątrz osłonięte było na dodatek blindą z
grubego, matowego, zbrojonego szkła. Trzy prycze piętrowe, szare od
brudu materace, sześć zydli, pocięty nożem stół, kulawa szafka, w niej
kawały skamieniałego chleba. W kącie kibel pokryty grubą warstwą gówna
i rdzy, bez wody do spłukiwania, umywalka niewiele od kibla czyściejsza i
również bez wody, zardzewiałe wiadro... Pod sufitem mocna żarówka,
która w tę pierwszą noc nie zgasła ani na chwilę. Nad drzwiami głośnik
świeżo wmurowany, który punktualnie o siódmej rano w niedzielę odezwał
się głosem nieznanego spikera i oznajmił nam, śpiącym z głowami
owiniętymi w koce, że oto mamy dzień 13 grudnia, dzień szczególny.
Potem zabrzmiał nasz hymn grany w szczególnie dostojnym tempie,
następnie zaś przemówił nasz generał, który sfukał naród zgorszonym
tonem, niczym przełożona żeńskiej pensji swe wychowanice wracające nad
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ranem z hulanki w portowej spelunce. Samopoczucie moje, gdym tak
dosypiał z głową mętną i pełną obrazów wczorajszej nocy, bardzo podobne
było do zwyczajnego kaca, a dalekie od historycznego patosu. Miałem
więc przez chwilę miłe złudzenie, że to mnie osobiście ktoś opieprza za
jakieś zabawne bezeceństwa. Koledzy wygrzebywali się powoli z
koszmarów i sukiennych zawojów, aby wczuć się w powagę chwili.
Zwrócił mą uwagę szczególnie dr Zimand, śpiący przy drzwiach w
koszulce gimnastycznej oraz w olbrzymiej futrzanej czapie, spod której
ostro sterczał czerwony, zakatarzony nos.
Mowy i hymnu wysłuchaliśmy jeszcze tego dnia osiem razy, bowiem
głośnika nie można było ani wyłączyć, ani ściszyć. Posyłaliśmy tylko w
jego stronę różne zniewagi i żądania. Domagaliśmy się, żeby przestał
nudzić, tylko powiedział wyraźnie, czego nie wolno, kto siedzi i kto
siedzieć będzie. Ale radio nie chciało nam odpowiedzieć na pytania. W
przerwach między mowami generała i hymnem rozbrzmiewała z niego
muzyka Chopina lub Vivaldiego, co nas też gniewało. Czy tym puczem
dyrygują jacyś esteci?
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Było bardzo zimno i nie dano nam jedzenia. Dolnej części okna nie
można było zamknąć, bo nie miała wcale zawiasów, tylko śruby, które
odkręcili pewnie więźniowie przebywający tu ostatnio latem. Byli oni
wtedy spragnieni świeżego powietrza, przed którym myśmy szukali
ochrony. Chudy kaloryfer ledwo ćmił. Biegaliśmy więc po celi, skakali i
przysiadali i coraz bardziej dokuczał nam głód. Szczelina w drzwiach
zamykana na zasuwę z zewnątrz otwierała się co chwilę z głośnym
zgrzytem. Podawano nam coraz to nowe elementy naszego wyposażenia:
poduszki, prześcieradła, obłóczki, miski z łyżkami — a śniadania nie było,
choć minęło już południe. Przez szczelinę wsuwały się do nas ciekawe
twarze więźniów pracujących w obsłudze.
— Trzymajcie się — szeptał jeden po drugim — jesteśmy z wami,
uważajcie na tego w okularach... podstawiony przez komendanta.
Zaglądał rzeczywiście jakiś więzień w okularach, ale czym mogło nam
grozić wejście z nim w konfidencję?
Wspinaliśmy się na stół, skąd można było przez szczelinę między
murem a blindą obejrzeć świat. Pogoda była piękna, mroźna — szyby
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pokryły się lodowymi kwiatami. W prawej szczelinie widać było tylko
budynki więzienne, w lewej natomiast ogródki działkowe przyprószone
śniegiem.
Właziliśmy na prycze, aby odespać bezsenną noc, ten i ów zachrapał,
inni zaś gadali, gadali, aby zagadać głód i zimno. Około pierwszej otwarto
drzwi i wezwano nas z miskami do kotła. Dostaliśmy wodnistą zupę
mleczną, sporo chleba i parę łyżek smalcu.
Obsiedliśmy stół i raźno zastukały nasze łyżki o dna misek. Parsknąłem
śmiechem. Koledzy spojrzeli pytająco.
— No bo wczoraj Kongres Kultury — wyjaśniłem, krztusząc się
wesoło — światła... wywiady... mowy, a dzisiaj stuk — stuk...
O dziewiątej zgasło światło i zamilkło radio. Jedno i drugie włączyło
się o szóstej. Zabrzmiały wojskowe marsze, posypały się dekrety, zakazy i
nakazy, śniadanie przyniesiono punktualnie, życie ruszyło z kopyta.
19 XII 1981
W Jaworzu nowości. Przybyło nowych siedem osób — oboje
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Kęcikowie, Ryszard Bugaj, Stefan Amsterdamski, beznogi prof.
Wyrzykowski z Rzeszowa, młody prof. Kozłowski z Lublina, prof.
Gawroński z Kielc i prof. Pańko z Katowic. Wywieziono zaś naszych
pięciu: Jacka Bocheńskiego, prof. Goldfinger-Kunickiego, Jerzego
Markuszewskiego i Michała Komara. Operacją kierował znany nam dobrze
pułkownik R., przebrany już w polowy strój, tryskający prawdziwie
frontową energią i jowialnym humorem. Przywiózł nam paczki i listy z
domu, mnie też, więc przynajmniej niektórzy, i ja w ich liczbie, uspokoili
się, roztkliwili i odziali. Tylko docent Tyszka stał na korytarzu zapatrzony
w ciemne okno, bo mu pułkownik powiedział, że w jego domu nikogo nie
zastano.
Do późnej nocy nowo przybyli opowiadali swoje przeżycia i losy
różnych znanych osób, a także zdarzenia z Białołęki. Reżim tam
złagodniał, chodzą do łaźni i na spacery. Na wiadomość o śmierci
górników w kopalni “Wujek'' wszystkie cele odmówiły chórem modlitwę
za umarłych1. Ubywają “stamtąd'' ludzie wywożeni do innych ośrodków
— z tym, że teraz już pytają o zgodę na przeniesienie; przybywają nowi,
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zwożeni z prowincjonalnych więzień. Trudno nadal zorientować się w
ilości internowanych, w sposobie ich dobierania, czyli w “kluczu'', oraz w
zasadach rozlokowania; a także w sensie nieustannego przewożenia
internowanych z miejsca na miejsce, czyli “przebazowania'', jak powiada
pułkownik R. Dlaczego my jesteśmy tu, a np. Woroszylski czy Holzer w
Białołęce? Dlaczego tu są Kęcikowie i Bugaj, a Geremek w Białołęce,
dokąd go przewieziono z Iławy, natomiast Mazowiecki wciąż jeszcze
chyba w Iławie? Zastanawiamy się nad tym tu, w Jaworzu,
zastanawialiśmy się też w Białołęce, zwłaszcza gdy wyspawszy się
należycie i najadłszy, spróbowaliśmy ustalić, kto kogo gdzie widział w
nocy z soboty na niedzielę. Z sąsiednimi celami nie umieliśmy nawiązać
kontaktu. Zza ścian odzywały się jakieś chaotyczne stukania, na które i
myśmy chaotycznie odpowiadali. Wewnętrzna krata broniła przystępu do
okna, przez które można by dowołać się do sąsiadów. Słyszeliśmy
nawoływania więźniów z niższych pięter, a nawet głośne rozmowy, ale z
ich treści wynikało, że są to przestępcy, którzy komunikują sobie przebieg
procesów, udzielają wskazówek i wiadomości z życia.
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Wkrótce i u nas coś zaczęło się dziać. Walenie w drzwi, skandowane
krzyki “lekarza''. Wszystkie cele przejęły hasło i łomotać poczęły w drzwi
wspólnym rytmem. Po chwili wszystko ucichło. Po jakiejś godzinie
strażnik otworzył drzwi i rzekł:
— Jeden z panów proszony na korytarz.
Stałem akurat najbliżej drzwi, wyszedłem. Na korytarzu zobaczyłem
grupę oficerów Straży Więziennej z pułkownikiem pośrodku, a naprzeciw
— grupę internowanych. Byli to, tak jak ja, delegaci cel. Między oficerami
a internowanymi toczyła się zaczęta już od chwili dyskusja, w której prym
wodził zażywny pan w pomidorowym garniturze, z odznaką “Solidarności''
w klapie — prawnik, sądząc z prezencji i wysłowienia. Chodziło o status
internowanych. Skoro jesteśmy internowani, dowodził, wspierany
potakiwaniami towarzyszy, stosuje się do nas konwencja genewska, w
myśl której mamy prawo do otwartych cel, swobodnych kontaktów, do
spacerów, książek i wizyt rodzinnych.
Na to pułkownik, niski człowieczek o chłopskich rysach, bezzębny,
ćmiąc nerwowo papierosa, przemówił mniej więcej tak: rozumie naszą
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sytuację, ale prosi, abyśmy zrozumieli jego sytuację. Właściwie jesteśmy w
tej samej sytuacji. Myśmy zostali wyrwani z domów i on został wyrwany z
domu. My nic nie wiemy i on nic nie wie. To jest więzienie, a my jesteśmy
internowani. Ale on nie wie, co to znaczy internowany, bo nie ma
odpowiedniego regulaminu. Nikt mu nie dał żadnych instrukcji, więc
stosuje do nas regulamin tymczasowo aresztowanych z pewnymi
złagodzeniami. Nie każe nam mianowicie wykładać ubrań na noc, pozwala
wylegiwać się na pryczach, a funkcjonariusze mówią nam przez “pan''.
Reszta będzie później. Spacery, książki, wizyty, wszystko. On też
przeczytał konwencję genewską i ma prawnika, którego logiki uczył prof.
Szaniawski. Tu wskazał na jednego ze swych wąsatych poruczników,
uśmiechnął się skromnie, a prawnik dodał, że profesor Szaniawski już
został zwolniony. Stąd dowiedzieliśmy się, że siedział.
Delegaci, których przybywało, bo coraz nowych wypuszczano z cel, w
krzyk. Internowanych uprzedza się, przygotowuje, pozwala im zabrać
najpotrzebniejsze rzeczy. Nas porwano, rodziny nie wiedzą, gdzie się
znajdujemy. Zjawił się Stefan Amsterdamski, który powiedział, że zabrano
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go wraz z żoną od dwuletniego dziecka, które zostało w domu ze służącą
dopiero co przyjętą.
Pułkownik na to, że porozumie się z władzami i pójdzie nam na rękę,
ale potrzebuje czasu i spokoju z naszej strony. Nie będzie nam robił
trudności, jeżeli my trudności robić mu nie będziemy. A robimy... W jednej
z cel próbowano rozkręcić kraty i kontaktować się ze skazanymi. No, i te
sztukania w drzwi... To działa na skazanych, bo myślą, że ktoś umarł.
Stanęło na tym, że zrobi, co będzie mógł, przystał półgębkiem na
odwiedzanie się w celach, obiecał przysłać pielęgniarkę z proszkami od
bólu głowy i nazajutrz zwołać nowe zebranie delegatów.
Ale po jakichś dwóch godzinach znów się wszystko zmieniło. Klawisz1
otworzył drzwi celi i kazał wychodzić z rzeczami. Brać koce, pościel,
miski, wszystko. Na korytarzu zobaczyliśmy wszystkich klawiszy
wyciągniętych w szereg, a przy zejściu na schody dwóch rycerzy w
hełmach, z tarczami i pałami w rękach, oraz psa w kagańcu, z oberwanym
uchem, który patrzył na nas ciekawie, przekrzywiwszy łeb.
Przemaszerowaliśmy tą samą drogą, którą w nocy z soboty na niedzielę
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wchodziliśmy; wszędzie stali uzbrojeni w pały funkcjonariusze, którzy na
podworcu utworzyli podwójny szpaler, błyszczący w słońcu od hełmów,
przyłbic i tarcz. Szliśmy między nimi gęsiego, i było nas tylko sześciu, bo
widocznie wyprowadza się ludzi celami.
Mogliśmy z bliska przyjrzeć się ludziom wyuczonym bicia i
stwierdziliśmy ze zdumieniem, że są bardzo młodzi, niektórzy ledwo
wyrośli z dziecinnego wieku, niektórzy też drobni i wcale nie wyglądający
na siłaczy. Przestępowali z nogi na nogę, poruszali długimi, białymi
pałami, uderzając się nimi lekko po cholewach, patrzyli nam w oczy z
uwagą, a co sobie myśleli, Bóg jeden wie.
20 XII 1981, niedziela
Znów niedziela, minął tydzień. Panie, którym milicjantki przekazują
wiadomości radiowe, doniosły nam na spacerze, że godzina milicyjna
została na terenie całego kraju skrócona do piątej rano, za wyjątkiem
Gdańska, gdzie została przedłużona do ósmej wieczór1. Z lektury
“Żołnierza Wolności'', którego nam rozdają przy obiedzie, wynika, że
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stocznie i kopalnie strajkują.
Co z tego? Mamy się tym cieszyć czy martwić? Mówimy o tym z takim
podnieceniem, z jakim w jesieni 1939 roku mówiło się, że “nasi jeszcze się
biją''. Wiemy, że to tylko honorowe bitwy i że nie zamienią się w
powstanie narodowe, o jakim w Białołęce śnili chłopcy z “Solidarności'' i
NZS-u. Wiemy, że takie powstanie spowodowałoby tylko wkroczenie
“Ruskich'', okupację, wywózkę internowanych, a następnie rządy zupełnie
nikczemnych marionetek.
Więc co należy robić? Poddać się? Podpisywać deklaracje lojalności,
skorzystać z abolicji, przycupnąć i patrzeć, jak armia rządzi i jak ten cały
“polski sierpień'' grzebie, tworząc w jego miejsce system nakazowokoszarowy? Każdy ma na to odpowiedź, mam i ja swoją. Nie byłem i nie
będę działaczem — ale prócz odpowiedzi indywidualnej trzeba dać
zbiorową. Odpowiedź polityczną, narodową. Do jej formułowania ja też
jestem potrzebny, bo moją działalnością jest szukanie właściwych słów na
właściwą chwilę.
Aby taką odpowiedź dać, trzeba wpierw zastanowić się nad polityczną
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treścią i efektem całego okresu, który tak czy owak skończył się 13
grudnia. Jaki to okres? Kiedy się zaczął? Od czego?
Mnie się zdaje, że od odwołania podwyżki cen w czerwcu 1976 roku.
Wtedy rząd po raz pierwszy cofnął się pod presją strajku. Cofnął się, ale
pozostał u władzy. Strajki były już przedtem — w 1956 i w 1970 roku —
ale kończyły się zmianą ekipy rządzącej, która poprzednią oskarżała o
błędy i wypaczenia. Teraz ekipa pozostała, ujawniając coś gorszego od
błędów i wypaczeń: bezsiłę.
Tak zaczęła się ta dziwna, partyzancka wojna z PRL-em. Cechował ją
brak kontaktu z nieprzyjacielem. Powstawały organizacje, pisma, uczelnie,
wydawnictwa, związki zawodowe, wszystko w maleńkiej skali, łatwe do
zlikwidowania za jednym zamachem. Wszystko prawie jawne, na oczach
władzy, która reagowała nie tak, jakby całej tej działalności chciała
położyć kres, lecz ją jeszcze podsycić. W sierpniu i po sierpniu było to
samo, tylko na ogromną skalę. Wyglądało na to, że PRL stopniowo zanika,
że ustają jej różne żywotne funkcje — funkcja ścigania, funkcja
propagandy, funkcja kierownicza. Wydawało się, że wystarczy zakrzątnąć
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się dobrze, a zniknie całkiem, pozostawiając władzę nad krajem każdemu,
kto ją wziąć zechce.
I rzeczywiście zniknęła, ale na jej miejsce nie pojawiła się
Rzeczpospolita wyśniona w opozycyjnych kółkach i gazetkach, lecz
dyktatura wojskowa.
W 1980 roku rząd stanął wobec katastrofy gospodarczej, której nie
umiał już nawet zakomunikować społeczeństwu, i wobec decyzji, dla
których narzucenia nie miał już żadnych skutecznych transmisji. Liczył się
ze strajkami, bo miał już za sobą doświadczenia 1970 i 1980 roku. Doszedł,
zdaje się, do przekonania, że warto je uznać i zalegalizować, aby w
komitetach strajkowych uzyskać partnera do negocjacji, czy “konsultacji''
w sprawie nieuniknionej, olbrzymiej podwyżki cen oraz redukcji
pracowników w przemyśle i w administracji. Tym należy chyba tłumaczyć
skwapliwość, z jaką w lipcu 1980 roku dyrekcje nawiązywały rozmowy z
komitetami strajkowymi, pomijając zupełnie ówczesne związki zawodowe.
Dziś rząd stoi przed tymi samymi problemami z tym, że odrzucił
możliwość negocjowania. Odrzucił, ponieważ “Solidarność'', która do
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negocjacji miała służyć, ujawniła aspiracje do podziału władzy. Nie
pozostaje nic innego, jak ogłosić te decyzje w warunkach stanu wojennego.
Dekrety WRON-y, znoszące wszystkie umowy o pracę i wolności osobiste,
stanowią w istocie przygotowanie do redukcji i przesunięć. I to jest
najgroźniejsze, to grozi prawdziwą wojną społeczną.
Mnóstwo pytań: co się dzieje? Dokąd pojechała nasza piątka? Dlaczego
jedni siedzą, drudzy nie? Dlaczego niektórzy z internowanych (np.
Bartoszewski i Bugaj) znaleźli się na liście ogłoszonej przez “Trybunę
Ludu''1, a inni nie? Po co nas właściwie trzymają? Jak stosuje się do nas
dekret o abolicji2? Poza tym — a raczej nade wszystko — pytanie
generalne: jakie są stosunki WRON-y z partią i z Kościołem? Nie było
dotychczas żadnej uchwały Biura Politycznego w sprawie stanu
wojennego. Jest to już de facto zmiana ustroju, gdyż WRON-a spełnia w
stosunku do rządu dokładnie tę samą rolę, co dawniej Biuro Polityczne. Nie
wiadomo też nic o kontaktach WRON-y z prymasem. Na koniec: co z
Wałęsą, o którym powiedziano w radio, że “przebywa w Warszawie...
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traktowany z całym szacunkiem należnym przewodniczącemu
«k020Solidarności»''. Jednocześnie w gazetach, tzn. w “Żołnierzu
Wolności'', pojawiają się wypowiedzi niektórych terenowych działaczy
“Solidarności'' deklarujących lojalność wobec WRON-y i prawa
wojennego...
21 XII 1981
Dziś dostaliśmy radia do pokojów. Żegnaj, ciszo — chociaż względna i
zakłócana gadulstwem kolegów. Wszystkie pokoje zabrzęczały,
zapiszczały, zadudniły. Dowiedzieliśmy się, że w kopalni “Ziemowit''
zamknęło się 1300 górników3, którzy grożą wysadzeniem kopalni w
powietrze, że do Warszawy przyjechał arcybiskup Poggi4, że ambasador
Spasowski poprosił o azyl5. Usłyszeliśmy też komentarze, z których
wynika, że poruszenie w świecie jest duże i że odpowiedzialnością za
wojskowy zamach stanu w Polsce obarcza się ZSRR. Ktoś usłyszał
wiadomość o śmierci Tadeusza Mazowieckiego w więzieniu i o
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samobójstwie Krzysztofa Śliwińskiego w Białołęce. Miejmy nadzieję, że
obie są nieprawdziwe. Tu, do Jaworza, przybyła wraz z nami paczka
adresowana do Mazowieckiego, a pułkownik R. zapytany przez Władka
Bartoszewskiego, co z tą paczką zrobić, odpowiedział, że Mazowiecki
przyjedzie, “jak drogi będą lepsze''. Śliwińskiego widziałem w Białołęce na
spotkaniu delegatów z naczelnikiem więzienia. Był przeziębiony, bo w celi
szyba była wybita, i przyduszony gazem, który mu wstrzelono do
mieszkania, gdy zabarykadował się myśląc, że ma do czynienia z napadem
bandyckim. Poza tym był w doskonałym usposobieniu. Po przejściu do
baraku zjawił się nawet na chwilę w naszej celi, wykorzystując udzielone
— na krótko — zezwolenie na odwiedziny w celach.
W baraku życie biegło tym samym trybem, co w budynku więziennym.
Z tą różnicą, że mieliśmy wodę bieżącą w kiblu i w umywalni, radio można
było wyciszać, jedzenie podawano przez otwarte drzwi. [...] Barak rozgadał
się. Przekazywano przede wszystkim nazwiska zatrzymanych. Tą drogą
dowiedziałem się, że w sąsiedniej celi nr 22 siedzi Andrzej Szczypiorski.
Wywołałem go na krótką rozmowę. Z drugiej strony, w celi 24, Tomasz
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Łubieński, a gdzieś dalej Bartoszewski, Bocheński, Woroszylski, Michnik,
Drawicz, Holzer...
Po południu przyniesiono książki. Były nowiutkie, widocznie zgarnięte
z pierwszej lepszej księgarni, takie właśnie, które leżą na ladach i od
których robi się mdło. Wyobraziłem sobie specjalny patrol gnający do
miasta po zabawki dla nas i z wdzięczności zasiadłem z Zimandem do
partii młynka. Ale też nam nie szło. Za to zaciekawił nas najstarszy
mieszkaniec naszej celi, Marek Skuza, gdy zaczął opowiadać o pobycie we
Wronkach za władzy ludowej i w Oświęcimiu za Niemca.
Tylko jeden mieszkaniec celi nie brał udziału w tych pogawędkach.
Zabrał pierwszą książkę z brzegu, zręcznie wdrapał się na najwyższe,
trzecie piętro, pod sam sufit, i leżał sobie tak cicho, żeśmy o nim w ogóle
zapomnieli.
— O, kolega ma też za sobą parę latek — zauważył Skuza.
Kolega wyjrzał, uśmiechnął się i czytał dalej.
We wtorek wywołano mnie i zaprowadzono do budynku
administracyjnego. Tam spotkałem paru znajomych czekających przed
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kancelarią naczelnika. Miał z nami rozmawiać przedstawiciel ministra
Spraw Wewnętrznych. Był nim pułkownik R.... nasz późniejszy jowialny
opiekun z Jaworza. Stuknął obcasami, przedstawił się i zapytał, czy chcę z
nim rozmawiać? Czemu nie?
Pułkownik powiedział, że minister polecił mu wyrazić ubolewanie z
powodu tego, co się stało, i spytał, czy mam jakieś zażalenia. Nie, nie
mam, odpowiedziałem, służba więzienna zachowuje się wobec nas
wzorowo, wyjąwszy obstawiania nas przez ZOMO.
— Ma pan swoje lata, to pan już niejedno widział — odrzekł uprzejmie
pułkownik. I dodał, że minister na interwencję profesora Gieysztora i
profesora Szczepańskiego (miał na myśli Jana Józefa) polecił nas przenieść
w lepsze warunki.
— Wszystkich? — spytałem myśląc o internowanych w Białołęce,
których obliczaliśmy na jakich czterystu.
— Wszystkich — odpowiedział, nie wiedząc, zdaje się, co przez to
rozumiem.
Spytałem go, czy potrafi powiedzieć, jak to długo ma potrwać.
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— Do ustabilizowania sytuacji w kraju. Z tym, że ona już rzeczywiście
zmierza do stabilizacji.
Powiedział następnie, że nie zna mojej sprawy, bo jest wojskowym, z
pionem MSW nie miał dotychczas nic wspólnego. Nie wie, kim jestem, ani
co robiłem. Powiedziałem mu więc, że jestem pisarzem i dyrektorem
teatru.
— Czy działał pan politycznie?
— Moja działalność polega na głoszeniu poglądów.
— Nie czuje się działaczem politycznym — powiedział do siebie,
zapisując te słowa. A co do poglądów — chciałby je poznać. Oczywiście,
nie chodzi mu o żadną pisemną deklarację.
— Nie kryłem moich poglądów i nadal krył ich nie będę.
Pochylił głowę z szacunkiem i słuchał nadal.
Powiedziałem, że obawiam się zniszczenia wszystkiego, co zostało
zrobione w ciągu półtora roku, a w szczególności pokolenia młodzieży,
która swój idealizm wyraziła w “Solidarności'' i w Niezależnym Związku
Studenckim. [...]
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— Zemsta nie leży w intencjach generała Jaruzelskiego — oświadczył
stanowczo pułkownik.
Powiedziałem, że dobre intencje nie mają tu nic do rzeczy.
I tyle. Rozmowa trwała jakie dziesięć minut, pułkownik śpieszył się,
prosił następnego.
Byłem tak pewien, że wszystkich nas mają gdzieś przewieźć, że
wracając do baraku, powiedziałem to Wiktorowi Woroszylskiemu, który
zawołał z okna celi. Powtórzyłem to w naszej celi, gdzie wiadomość
przyjęto nieufnie. Wyjeżdżamy? A dokąd? W lepsze warunki czy na białe
niedźwiedzie? Jeden z rozmówców pułkownika wypatrzył na kartce nazwę
Jaworz, Jaworzno lub Jaworzyna. Jaworz to gdzieś na Śląsku, Jaworzno to
obóz pracy, Jaworzyna to w Czechosłowacji...
Na obiad był groch z kapustą, a po obiedzie wszedł oficer w
niepokalanie białej koszuli i kazał mi się spakować. Koledzy, pewni, że
pójdę do domu, sporządzili dla mnie spis celi, abym mógł po wyjściu
odwiedzić rodziny. Złożyłem koce i prześcieradła, czekałem, ale zamiast
mnie wywołano Zimanda. Odchodząc, ukłonił się współtowarzyszom
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głęboko w pas.
— Piękny ukłon — rzekł naczelnik, który akurat stanął w drzwiach
celi. — Wedle jakiej to tradycji?
— Ogólnoludzkiej — odpowiedział Zimand, który w tej chwili nie
pamiętał może, skąd wziął ten gest: ze Wspomnień z domu umarłych
Dostojewskiego, który opowiada, że tak właśnie żegnali się wychodzący na
wolność lub przenoszeni gdzie indziej katorżnicy1.
I usłyszeliśmy, jak naczelnik życzy Zimandowi przyjemnego lotu.
Wywołano wreszcie i mnie. Pożegnałem się ze wszystkimi i po raz
pierwszy doznałem bólu, jaki sprawia rozstanie z więzienną wspólnotą. [...]
W świetlicy czekali prof. Goldfinger-Kunicki, Aleksander
Małachowski, Andrzej Szczypiorski, prof. Bogusławski, którego
dotychczas nie znałem, i Andrzej Werner. Wszyscy zarośnięci,
rozczochrani i brudni, na ogół pogodni, poza Małachowskim, którego małe
oczy skryte w siwo-rudej gęstwinie bujnego uwłosienia lśniły szaleństwem.
Był pułkownik R.... zjawiła się urzędniczka z depozytami, z boku stał
lekarz gotów służyć pigułkami. Wszedł rosły porucznik milicji w polowym
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mundurze, w drzwiach pokazała się spora gromada drabów. Pułkownik R.
oświadczył, że polecimy helikopterem, pod konwojem milicyjnym, do
miejsca, które zna pilot. Mamy stosować się do poleceń porucznika. Ten
przemówił:
— Panowie faktycznie jesteście elita, to zachowujcie się jak elita,
żebym was nie musiał skuć albo coś.
Znaleźliśmy się znów w opancerzonej i odrutowanej klatce, jaka nas do
Białołęki przywiozła. Sześciu siwych i łysych oraz dziesięciu wąsatych
osiłków w pręgowanych waciakach i rogatywkach, z pałami u boku. Klatka
wytoczyła się za bramę i tam utknęła na godzinę prawie. Nawet milicjanci
dygotali z zimna, nie mówiąc o nas, byle jak odzianych. Tuliliśmy się do
siebie jak kury na grzędzie, tupaliśmy i ruszali ramionami. Gdy jednak
któryś chciał wstać, kazano mu usiąść, gdyśmy poczęli wymieniać między
sobą uwagi, uciszono nas, gdy ktoś odwrócił się do okna, aby odchuchać
skrawek szyby i wyjrzeć na świat, kazano mu siedzieć prosto i nie
odwracać się. Podenerwowało to zwłaszcza Małachowskiego, który z głębi
swej brody wygłosił parę uwag, za które — gdyby dowódca konwoju miał
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taką władzę, do jakiej pretendował — mógłby go rzeczywiście skuć lub
zdzielić pałą. Ale widocznie takiej władzy nie miał, bo zadowolił się
westchnieniem:
— Ależ pan złośliwy!
W końcu ruszyliśmy i jechali przeszło godzinę, kołując po nie znanych
mi drogach. W oknach świeciły choinki. W jednym z osiedli czekano
widocznie na przybycie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, gdyż nad
drogą, pustą zupełnie, którą posuwała się nasza żelazna buda, zwisały
girlandy z oszroniałych chorągiewek oraz transparenty z napisami “Witaj
Maryjo!''
Przejechaliśmy przez Wisłę mostem Grota-Roweckiego, który
niedawno uroczyście święcono, i wjechaliśmy w miasto. Widzieliśmy
gromady zmarzniętych ludzi na przystankach; stali osłonięci obłoczkami
oddechów, nie zwracając uwagi na jedną z licznych bud milicyjnych, jaka
przetaczała się mimo. Przejechawszy Żoliborz i Wolę, znaleźliśmy się na
Bemowie, przy helikopterach. Tam komendant zachęcił nas do odsiusiania
się w śnieg (odsiusiajmy się jak Polak z Polakiem — rzekł Małachowski,
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widząc, że milicjanci stają w jednym rzędzie z nami), po czym zaprosił do
wsiadania.
— Pan... funkcjonariusz... pan... funkcjonariusz — komenderował,
pilnując, abyśmy do aparatu wchodzili przedzieleni milicjantami.
Wewnątrz jednak pozwolono nam usiąść razem — trzech po jednej stronie,
trzech po drugiej — podczas gdy milicjanci zbili się w kupę przy kabinie.
Nadal nie wolno było wstać z ławki, unieść ceratowej zasłonki i spojrzeć
przez okienko na pogrążony w ciemnościach świat.
Lecieliśmy dwie godziny, drzemiąc i ciesząc się ciepłem, którym
natychmiast po starcie wypełniło się blaszane pudło, zastanawiając się,
gdzie to nasze Jaworze czy Jaworzno leży, i zerkając na paczki leżące na
tyle helikoptera. Były tam wielkie, plastikowe wory. Pod stosem paczek
wypatrzyłem znajomą torbę podróżną i byłem prawie pewien, że należy do
mojej żony i jest dla mnie przeznaczona. — A więc wiedzą, co się z nami
dzieje...
— Gdzie jesteśmy? — zapytał któryś z nas, gdy helikopter usiadł
miękko na ziemi i otwarto drzwiczki.
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— W każdym razie w Polsce — zabrzmiała odpowiedź z ciemności.
Wyprowadzono nas i zaproszono do autobusu, w którym siedzieli już
wymieszani z milicjantami Władysław Bartoszewski, Jacek Bocheński,
Anka Kowalska, Halina Mikołajska, Teresa Bogucka, Jerzy Markuszewski,
Michał Komar, docent Tyszka, Jerzy Jedlicki, Stefan Kurowski, Ryszard
Herczyński i mój Zimand, z którym znów znaleźliśmy się pod jednym
dachem.
Za lotniskiem las ogarnął z obu stron wąską szosę, która wiła się,
wznosiła i opadała. Mijaliśmy ciemne wioski, aż w jakimś miasteczku
Anka Kowalska dostrzegła na drogowskazie nazwę “Kalisz Pomorski''.
Więc nie jesteśmy na Śląsku.
22 XII 1981
Radio zmieniło nasze obyczaje i nastrój. Coraz mniej spokojnych
chwil. Skończyła się bezmyślna pogoda, w jakiej pogrążyliśmy się w
Jaworzu. Ciepła odzież, którą rozdzieliliśmy między siebie, wszystkim
przyniosła ulgę, pawilon był wyziębiony, wszystkimi szczelinami ciągnął
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dotkliwy ziąb. Odetchnęliśmy powietrzem na spacerach, umyliśmy się pod
gorącym prysznicem, odespaliśmy złe noce z Białołęki. ... Owszem, było
spokojnie i pogodnie. Z radia spadły na nas wiadomości, w które i wierzyć
było trudno, i nie wierzyć: nie tylko o Mazowieckim, że nie żyje, ale także
o tysiącach ludzi, trzymanych pod gołym niebem na stadionach, o obozach
internowanych w “krajach sąsiednich'', o strzelaniu do tłumu z czołgów w
Gdańsku. ... Brzmiało to nieprawdopodobnie. Ale jak można nie wierzyć,
że innym dzieje się wielka krzywda, skoro nam działa się niewielka? Paru
kolegów napisało odwołanie do ministra, paru żądało ponownego
przeniesienia do Białołęki. Jeden z kolegów groził głodówką, jeżeli w
ciągu 24 godzin nie otrzyma wiadomości od rodziny. Major skarżył się
Bartoszewskiemu (którego wybraliśmy starostą), że sam nie dostaje
odpowiedzi szybko, gdy posyła iskrówkę. — Tu do Boga i do ludzi daleko
— powiedział jednej z pań, gdy dopominała się o księdza na niedzielę.
Mamy wykłady, ale trudno słuchać, bo za ciasno. Ze wszystkimi
przybyszami jest nas teraz prawie 30 osób. Ubyło wprawdzie pięć, ale
przybyło prawie 10. Jak to wszystko wejdzie do pokoju, w którym nawet
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przy trzech osobach ciasno, robi się duchota, którą źle znoszę. Dlatego
wymykam się na korytarz i daję nura do siebie jak student na wagary.
Dziś mają przywieźć dalszych 35 osób. Wygadał się o tym dyżurny
milicjant. W bloku naprzeciwko, który dotychczas stał pustką, ruch.
Milicjanci latają po korytarzach, sprawdzają kontakty, krany, żołnierze
noszą pościel...
DZIENNIK
1982

Warszawa, 20 I 1982
Szósty tydzień stanu wojennego — i co dalej. Nie ma ani oznak
złagodzenia, ani oznak zaostrzenia reżimu; nic, jak dotychczas nie
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wyniknęło ani ze spotkania Jaruzelskiego z Glempem1, ani z posiedzenia
mieszanej komisji Episkopatu i Rządu. Obawiam się, że Kościół
najbardziej martwi się o jubileusz Jasnej Góry2 i o to, czy Papież
przyjedzie3. A rząd? Nie wykonano nadal nawet tych rzeczy, które można
było przeprowadzić tylko w warunkach stanu wojennego, pod wpływem
pierwszego szoku, to znaczy nie podwyższono cen i nie zamknięto
nieproduktywnych fabryk, nie zwolniono nadmiaru pracowników. Czyżby
mieli niegotowe plany? To po co ogłaszali stan wojenny? Czyżby nadal
bali się reakcji społeczeństwa? Czyżby byli sparaliżowani od wewnątrz? W
takim razie musi nastąpić jeszcze jeden przewrót, ale czy tym następnym
razem obędzie się bez interwencji sowieckiej?
Nieaktywność to nie jedyna cecha tej wojny “polsko-jaruzelskiej''. Inną
jest rezerwa partii. Nie było do tej pory ani plenum KC, które powinno
zaaprobować i poprzeć działania — WRON-y, ani nawet uchwały Biura
Politycznego, określającej rolę partii w tej operacji. Członkowie Biura
Politycznego prawie nie pokazują się publicznie; widoczni są tylko dwaj
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“cywilni'' politycy, tj. Rakowski i Czyrek.
Nie ma też, co już naprawdę zdumiewa, żadnych aprobujących
oświadczeń radzieckich — poza zdawkowymi wyrazami zadowolenia, że
w Polsce panuje spokój. Nie było w Warszawie wizyty radzieckiej. W
Moskwie z misją wyjaśniającą był Czyrek, który spotkał się (poza
Gromyką) tylko z Susłowem, o czym zresztą nie ogłoszono żadnego
komunikatu. To znaczy, że po raz pierwszy od roku 1917 podjęto w
systemie sowieckim decyzję polityczną bez publicznej aprobaty partii? Co
to jest: zmiana systemu czy błąd? Nie byłoby to moje zmartwienie, gdyby
nie łączyło się z pytaniem: co dalej. Bo, jeśli to zmiana systemu, to znaczy,
że będzie on odtąd inaczej funkcjonował. A jeśli błąd, to zostanie
naprawiony, to znaczy, że Jaruzelski zostanie oskarżony o awanturnictwo i
odstawiony. Jego miejsce zajmie kto inny; ten podporządkuje się partii i
poprowadzi operację dalej wedle prawideł, jakie dobrze znamy. Dopiero
ruszy prawdziwy aparat politycznej represji, wciąż na razie na uwięzi
trzymany, wyjaśni się wreszcie, kto w tym kraju rządzi, zaryczą prawdziwe
trąby propagandy, statystyka zacznie na powrót produkować fałszywe
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dane...
A może to już niemożliwe? Może już PRL w jej dawnej krasie nigdy
nie będzie?
Otóż musi być, bo nie ma nic w zamian — jak dowiódł cały ubiegły
rok. Cała Europa wschodnia została przekształcona w sowiecką kolonię i
tylko w całości może zostać zreorganizowana. Wszelkie próby
“wyłuskania'' któregoś z jej członków — czy to Węgier, czy
Czechosłowacji, czy to Polski, czy NRD — kończą się blokadą i wojskową
interwencją. Nie może być inaczej i nie będzie inaczej dopóty, dopóki
ZSRR będzie chciał i mógł utrzymywać nad tym rejonem pełną kontrolę
wojskową, polityczną i gospodarczą. Nic nie wskazuje na to, by mu tej siły
lub ochoty brakowało. Nic też nie wskazuje, by ktokolwiek chciał i mógł z
nim w tej mierze rywalizować. Nie pretenduje do tego żadne mocarstwo
europejskie ani Europa w całości; nie pretenduje też USA. “Sprawa polska''
jest nadal tylko przetargowa w rozmowach rozbrojeniowych lub w polityce
naftowej. Jest ona też przetargowa dla Chin.
Ale to nie znaczy, że nie ma dla Europy, dla USA, dla Chin innej
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wartości. Otóż ma. Ma jako nabrzmiały czyrak sowieckiego systemu. I jest
to wartość wymierna dzięki długom polskim na Zachodzie. Oba mocarstwa
bardzo dbają o tworzenie takich abscesów w organizmie przeciwnika,
których nabrzmiewanie, pękanie i krwawienie krępuje ruchy, pomaga w
odpowiednim czasie wywoływać napięcia, stanowi świetny materiał
propagandowy. Taką funkcję w strategii radzieckiej spełniają republiki
środkowoamerykańskie. Taką rolę spełniał Wietnam, spełnia częściowo
Tajwan1. Dla USA — kiedyś Jugosławia, a potem kolejne demoludy —
przy czym Polska wykazuje tu największą stałość. Tu kryzys politycznogospodarczy stał się permanentny i będzie permanentny.
W tym względzie USA i ich zachodnioeuropejscy sojusznicy przyjęli
zasady francuskiej i angielskiej polityki antyrosyjskiej z XIX wieku, dla
której wzniecenie polskiej irredenty stało się stałym elementem gry — na
zmianę z okresami zbratania z Rosją. Pośrednimi rezultatami tej polityki
były polskie powstania. Gdyby mapę Europy w 1919 roku kształtowały te
same mocarstwa, bez USA, Polska niepodległa nie powstałaby nigdy; tak
dalece liczyły one na powrót Rosji do rodziny narodów. Nie zamierzały też
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przyczynić się do jej osłabienia, ze względu na jej rolę w europejskiej
równowadze sił. Wtedy Rosja traktowana była przez Francję i Anglię jako
przeciwwaga Niemiec. Dziś, gdy polityka europejskiej równowagi sił
traktowana jest tylko jako czynnik światowej równowagi, istnienie Rosji ze
wszystkimi jej dziwactwami i z całym imperium nikomu nie przeszkadza.
Byle nie siała zamętu nad Zatoką Perską, w Afryce, Ameryce Łacińskiej, a
zwłaszcza w Europie! Do powstrzymania tych rosyjskich zapędów
doskonale służy Polska. W zasadzie jednak “wyzwolenie'' tej ostatniej albo
“wyzwolenie'' innych narodów wschodnioeuropejskich czy sowieckich nie
leży w niczyim interesie, podobnie jak w niczyim interesie nie leży
reformowanie sowieckiej gospodarki.
Do zmiany równowagi światowej może dążyć tylko ZSRR, jeżeli go do
ekspansji pchnie kryzys wewnętrzny lub walka o władzę w kierownictwie.
To jest możliwe, ponieważ ustrój radziecki jest w naturze swojej ustrojem
wojennym, z wojny zrodzonym, do wojny przystosowanym i przez wojnę
tylko sprawdzonym. W braku wojen prawdziwych potrzebuje wojen
sztucznych, aby w ogóle mógł funkcjonować. Wszelkie próby
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przestawienia go na pokojową gospodarkę i na pokojowe współżycie z
partnerami spełzły na niczym i kończyły się rozkładem. [...]
Więc ZSRR będzie atakował, prowokował, a Polska stanie się terenem
permanentnej riposty. Czy to dobrze?
———
Na to pytanie już za późno. Ustrój PRL wyleciał z szyn i już go żadna
siła nie wstawi na nie z powrotem. Odtąd wszystko, co się tu będzie działo,
będzie pracować na rzecz dalszej destabilizacji: czy się reforma
gospodarcza powiedzie, czy nie, czy będzie nędza, czy dobrobyt, czy
będzie terror, czy spokój — wszystko będzie działało przeciw sowieckiemu
porządkowi i pokojowi. [...]
22 I 1982
Prus twierdzi, że teatry powinny pozostać zamknięte, bo wtedy ludzie
zrozumieliby, że coś się stało. A tak... On wie, że to niemożliwe, i ja wiem,
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że to niemożliwe. A jednocześnie, gdym wczoraj otworzył telewizor,
obejrzał scenę ukłonów i oklasków w Filharmonii, gdzie się odbył
inauguracyjny koncert Roku Szymanowskiego, poczułem się niemal
obrażony1.
Co prawda podobnie reaguję w kościele, gdy mówi się o czym innym
niż o stanie wojennym, “Solidarności'', internowaniach i o tym wszystkim,
co stanowi główny nurt naszego życia emocjonalnego. To znaczy, że
jesteśmy chorzy na stan wojenny, że nam się życie nadmiernie uprościło.
[...]
Już dziś wiadomo, że niektóre osoby z internowania wcale wyjść nie
chcą, i ja wiem, że mi tego internowania żal, bo miałem z niego wiele
honorów, a zwalniało mnie z wszelkiej odpowiedzialności oraz z sytuacji
niejasnych, zmuszających do wyboru.
Rozmawiałem wczoraj z Hübnerem. Powiedział mi, że jeśli wygra
wariant partyjny, lansowany podobno przez większość KC, nie mamy o
czym rozmawiać i wszyscy pójdziemy na wewnętrzną czy zewnętrzną
emigrację; jeżeli natomiast wygra wariant Jaruzelskiego, a więc
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liberalniejszy, zostaniemy zachowani, moralnie zmuszeni do pracy. I ten
drugi wariant — powiedział Hübner — jest dla nas znacznie gorszy,
znacznie niebezpieczniejszy, choć obiektywnie lepszy.
[...]
8 II 1982
Przede wszystkim nie chce mi się pisać o tym wszystkim. Będąc w
Jaworzu spisywałem sobie na gorąco wrażenia, które teraz odczytuję bez
zaciekawienia. Nic takiego strasznego w tym nie widzę, nic godnego
uwagi. Co jest naprawdę ciekawe, to przyszłość. Bo nawet wydarzenia,
które prowadziły do owego puczu wojskowego 13 grudnia... Owszem,
ciekawe było chyba to, co się działo w aparacie władzy, i nadal jest to
ciekawe. Tylko to. Dzieje “Solidarności'' niezbyt mnie pociągają. Jak to
było?
[...]
13 II 1982
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Minął drugi miesiąc od ogłoszenia stanu wojennego. W Gdyni skazano
jakąś kobietę na 10 lat więzienia za organizowanie strajku w stoczni, a jej
towarzysza na 9 lat1. Wczoraj w TV nadano reportaż z procesu człowieka
oskarżonego o szpiegostwo na rzecz USA2 — prokurator wojskowy
zażądał kary śmierci. Wczoraj i przedwczoraj MO urządziła ostentacyjny
przejazd opancerzonych wozów i najróżniejszych bud głównymi ulicami
miasta.
Jednocześnie wszystkie procedury związane z weryfikacją ideologiczną
obróciły się w groteskę — przynajmniej w tych środowiskach, które znam.
Oczywiście wszelka kanalia ma teraz szansę mścić się; tam, gdzie do
zemsty dochodzi, podłość nie ma granic, jak np. w “Gromadzie-Rolniku
Polskim'', gdzie redaktor naczelny rozlicza się ze swymi wrogami1. Nie ma
tego, jak dotychczas, na uniwersytetach i w kulturze. Nie ma ani masowych
zwolnień pracowników naukowych, ani masowych relegacji studentów.
Nie ma też zwolnień z wydawnictw, z pism literackich, z zespołów
filmowych, z teatrów. Dlaczego? Za wcześnie na to pytanie odpowiadać,
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bo wszystko jeszcze przed nami.
14 II 1982
[...]
Kwestia pokory: zająć się tematami, które ze mną nie mają nic
wspólnego. Myśleć — nie opowiadać. A jeżeli opowiadać, to dla lepszego
myślenia, nie dla zadowolenia próżności i dopełnienia sobie życiorysu
fikcją.
Czytanie Mlynarza: Mróz od Wschodu2. Dokładna analiza.
Umiejętność połączenia refleksji politycznej, ideologicznej z osobistą;
obiektywizm, a jednocześnie wartość świadectwa. Brak takiej książki u
nas. Mógł ją był napisać Władysław Bieńkowski — jedyny! Poza nim już
tylko zawodowi intelektualiści, którzy nie potrafią utożsamić się z
aparatem rządzącym i przemawiać z takim poczuciem odpowiedzialności
za kraj, jak to robi Mlynarz.
[...]
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Warszawa, 21 II 1982
Męka: co z tym wszystkim zrobić?
Sytuacja coraz gorsza. Operacja “Spokój'', czyli gigantyczna,
ogólnopolska obława, w trakcie której zatrzymano 145 tysięcy ludzi.
Tajemniczy zamach na milicjanta w Warszawie1. Wkrótce plenum KC,
pierwsze i “wojenne'', a potem sejm2. Wszystko wskazuje na to, że
Jaruzelski ze swoją ideą terroru w rękawiczkach traci grunt pod nogami, a
przewagę zyskują najczarniejsze elementy partyjne i bezpieczniackie.
Ludzie siedzą nadal. Wypuszczono tylko Kuczyńskiego, na czyjąś potężną
interwencję, natomiast Bogusławskiego, Kurowskiego zawrócono, gdy
odmówili podpisania deklaracji3. Co zrobić? A tymczasem tam, w
Krakowie, wszyscy udają, że nic się nie stało. Idzie sobie krok za krokiem
“normalizacja'' w czeskim sposobie, a nawet jeszcze przemyślniejsza, bo ze
staraniem o to, aby nie stwarzać męczenników. Nikogo więc jeszcze nie
wyrzucono na bruk. Dziennikarze zwalniani z pracy nie otrzymują
wymówień, lecz pozostają do dyspozycji RSW “Prasa'', która zobowiązuje
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się znaleźć im zastępczą pracę. Nie wiem, jak to wygląda w zakładach
przemysłowych, ale też, jak dotychczas, nie słyszałem o masowych
zwolnieniach.
Niemniej około 4000 ludzi jest internowanych, około 2000
uwięzionych. Pewnie, że to niewiele jak na pacyfikację zrewoltowanego
kraju. Ale dość, aby zachwiać równowagą psychiczną.
Od dwóch dni nie mogę znaleźć właściwego słowa na określenie stanu
psychicznego, w którym znalazło się teraz społeczeństwo polskie. To nie
jest przerażenie ani gniew, ani rozpacz, ani przygnębienie nawet. Ale też
nic pozytywnego [...] Czekamy na gorsze.
22 II 1982
Do prezydenta Gajewicza: Panie Prezydencie, proszę uprzejmie o
zwolnienie mnie z powierzonej mi w październiku ub. roku funkcji
dyrektora i kierownika artystycznego Teatru im. J. Słowackiego w
Krakowie.
[...]
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W pociągu, 26 II 1982
Złożyłem zatem rezygnację umotywowaną czysto politycznie.
Oświadczyłem, że z powodów moralnych nie mogę kierować instytucją
państwową wtedy, gdy — i tu wyliczyłem nieprawości stanu wojennego.
Rzecz w tym, że niektóre z tych nieprawości mogą być rychło usunięte.
Może być przywrócony do życia ZLP, bo była taka zapowiedź; może być
przywrócona “Twórczość'', bo i to zapowiedziano. Mogą też puścić trochę
ludzi, zgodnie z tym, co Jaruzelski powiedział na wczorajszym plenum.
[...]
Złapałem się na tym, że zaczynam interpretować rzeczywistość tak, aby
zgodna była z faktem zajmowania przeze mnie stanowiska. A więc — że
nie jest tak źle, inni też przyzwoici ludzie, też stanowiska zajmują! Np.
Dejmek... Oczywiście, i on musiał się zgodzić na to, aby w jego teatrze
odbył się koncert ku czci Armii Radzieckiej1. Gdyby mnie kazano, też
musiałbym się zgodzić, bo budynek nie jest moją własnością, lecz miasta.
A jednak...
[...]
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Warszawa, 27 II 1982
Kazia zgodnie z moją sugestią rozpowiedziała o mojej decyzji i wielu
osobom pokazała kopię mojego pisma, które podobno już krąży w
odpisach. Stawia to w tym trudniejszej sytuacji władze miasta, a dla mnie
staje się trochę niebezpieczne. Reakcje są na ogół pozytywne. Kazia
twierdzi, że ludzie jakby na to czekali.
[...]
28 II 1982
Temat: Mimowolne zło. Kłamstwo mimowolne pochodzi stąd, że
czysta prawda jest nieosiągalna. Mimowolne zafałszowanie intencji
pochodzi stąd, że niepodobna osiągnąć ich jednoznaczności, czyli oddzielić
męstwa od pychy, dobroci świadczonej od chęci popisu, cnoty od wygody.
Mężczyzna, który porzuca kochankę i wraca na “łono rodziny'', musi
odczuwać to, co ja teraz; jest to może moralne i wszyscy mu przyklaskują,
a jednocześnie jest to wygodne, obrzydliwe i też przynosi krzywdę.
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W pociągu, 1 III 1982
Dziś mi Jurek [Lisowski] oznajmił, że dyrekcja Wydawnictwa domaga
się usunięcia mnie z redakcji “Twórczości''. Reakcje na moją dymisję są
bardzo rozmaite. Najbardziej miarodajny jest dla mnie Jędrek, który
powiedział, że wprawdzie można mi zarzucić pośpiech, brak poczucia
odpowiedzialności za teatr, ale on odczuł ulgę i łatwiej mu odpowiadać na
pytania o mnie, żem złożył rezygnację, niż że pracuję w teatrze nadal. W
ZLP reakcja żadna. Natomiast był Wiktor Woroszylski zwolniony z
Jaworza na 5 dni, list mój przeczytał i wiadomość o nim zawiezie
internowanym.
Kraków, 16 III 1982
Trzy miesiące stanu wojennego, który łagodnieje w zewnętrznych
przejawach, utrwalając zarazem niektóre swoje cechy, obyczaje i instytucje
jako trwałe elementy systemu politycznego. Najważniejszą jego instytucją
są obozy internowanych. Ich stan jest płynny; jednych się zwalnia, innych
zamyka. Powstała hierarchia: są lepsze i gorsze, przeniesienie do lepszego
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jest już sukcesem i aktem łaski. Powstało środowisko społeczne związane z
obozami, zdeterminowane przez obozy, uzależnione od obozów. Są to
rodziny internowanych, przyjaciele i współpracownicy, a następnie ci,
którzy działają na rzecz uwolnienia internowanych lub ulżenia ich losowi.
Stanowią już świat wyłączony, który łatwo może obserwować policja,
łatwo może nim manipulować i do niego przenikać. To środowisko jest
przekaźnikiem wieści o zaostrzeniu lub złagodzeniu kurateli, o intencjach
władz; poprzez to środowisko WRON sprawuje władzę “psychologicznie''.
[...] Innym osiągnięciem stanu wojennego jest redukcja całego życia
społecznego do zera. Skoro można było w ciągu jednej nocy zlikwidować
wszystko, to znaczy związki, stowarzyszenia, pisma, zamknąć kina, teatry,
uniwersytety, szkoły; skoro ta przemoc jest nadal w mocy, to wszystko, co
dziś istnieje — stowarzyszenia, szkoły — jest niepewne, zależne wyłącznie
od dobrej woli władz. A więc całym życiem społecznym rządzi dziś zasada
łaski i represji.
[...]
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Kraków, 21 III 1982
Rozmowa z Danutą Michałowską — ona również z pewnym
zażenowaniem mówiła o kolportażu mojego listu, a także o rzekomej
uchwale ZG ZASP-u, że w tej sytuacji po mnie nikt nie powinien tego
teatru objąć. Kto to wymyślił? Nowak również mi wspominał o takich
głosach, co gorsza pijanych, które odzywały się w zalkoholizowanym na
powrót Spatifie.
Argument: w tej sytuacji muszę swobodnie dysponować nazwiskiem
bez obawy narażania teatru, którym kieruję. Sytuacja będzie stwarzać po
temu liczne okazje. Np. sprawa rozwiązanego wczoraj Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich i powołanie zupełnie bezprawnie stowarzyszenia
nowego1. Nasze środowisko powinno już przeciw temu protestować. [...]
W Krakowie, 8 IV 1982, Wielki Piątek
Burzliwa pogoda. Porywisty, zimny wiatr, zadymki. Trudna jazda. Po
raz pierwszy samochodem od grudnia. W Krakowie przeraźliwe poczucie
obcości, nieprzystosowania, ruiny, zepsucia. Pijackie bandy na pustych
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ulicach, w pięknym, ostrym świetle zachodu. Gromada pijanych
głuchoniemych. Wiadomości z teatru: średnia premiera, zimne przyjęcie, w
teatrze wyczekiwanie i niepokój. Nic mnie to już nie obchodzi. Nawet mnie
nie złości. Kręcenie się w kółko. Pracować. Tylko pracować.
[...]
21 IV 1982
Mętny artykuł “Żołnierza Wolności'' z atakiem na PPN2. Cytowany ja,
Kisiel, Szczypior, Janek Szczepański i Lipski. Liczne na ten temat
spekulacje, a mianowicie, że jest to atak bądź na Kiszczaka, który
kombinował z JJS i uwolnił Szczypiora (oraz mnie), bądź na Kubiaka czy
Rakowskiego, którzy zamierzają odwiesić ZLP, bądź na samego
Jaruzelskiego i jego nową linię porozumienia z narodem i otwarcia na
Zachód.
Warszawa, 22 V 1982
Skoro do świadomości najmłodszego pokolenia doszło, że żyje w
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Sowietach, co ma robić intelektualista PRL, którego cała filozofia życiowa
polegała na utrzymywaniu tutaj fikcji niezależności, odrębności. Co ma
robić dyrektor teatru, dyrektor wydawnictwa, profesor literatury, pisarz, co
ma odpowiedzieć młodzieży, która mu powiada, że wszystko to, co robił
dotychczas, było kamuflażem niepowstrzymanej, pełzającej sowietyzacji.
Rozsypał się w gruzy cały gmach PRL-owskiej kultury...
Ach, rozpieprzyć to wszystko!
23 V 1982
Warto resztę życia, jaka mi została, poświęcić na rozwalanie
sowieckiego panowania w Polsce. Mogę to zrobić słowem, tylko słowem, i
może tylko po to został mi dany jego dar. Sowiety to nasza historyczna
postać diabła. Walczyć z diabłem i tylko o tym myśleć, jak mu dołożyć.
[...]
Boże Ciało, 10 VI 1982
Zobaczyć tę krew rozlaną: na ziemi, na bruku, na ścianie więzienia.
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Przymierze krwi: miłość, która nie ma tutaj żadnej ceny, żadnej wartości
wymiennej, skoro utożsamia się z życiem i wymienia za życie. Bo krew to
jest esencja życia — ciało to jego forma. Oddać ciało i krew to znaczy
oddać życie w jego optymalnej pełni. Zjeść ciało i krew, to posiąść w całej
pełni tego, który się dał. Pojąć optyczną pełnię tego aktu i zarazem
zobaczyć to ciało zbite i zabite, i tę krew rozbryzganą tak lepką i gorącą,
jak krew każdego zbitego i zabitego człowieka. [...]
Kto uwierzył naprawdę w to, że Bóg raz wszedł w dzieje człowieka,
czyż Go nie wypatruje — tak jak pierwsi chrześcijanie — wkraczającego w
nieznane?
[...]
Warszawa, 21 VI 1982
Kończy się epoka. Co się mianowicie “kończy''? Jaka to epoka? Jakie
są symptomy końca? Co jeszcze może stać się przed końcem? Co ma być
potem? Co mamy do przekazania następcom?
[...]
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7 VII 1982
A jednak szatan!
Jeżeli pomyślę świat bez szatana, odbiorę złu postać, a walce z nim
dynamikę. Szatan jest równie realny jak Bóg; działa tak samo na swoją
rzecz, chce mojej zguby, chce i dlatego osiąga swoje cele, gdy tylko ja nie
dość mocno chcę dobra i zbawienia. I jeżeli np. stronię od pracy, jeżeli
trawię godziny na niczym, to nie dlatego, że nie mogę, bo mogę, nie
dlatego nawet, że nie chcę, bo chcę, i nie dlatego, że wieje wiatr niedobry,
albo nie odpowiada mi temperatura czy ciśnienie powietrza, ale dlatego, że
on, szatan, mocniej chce, abym nie pracował, niż ja chcę pracować.
Kim jest diabeł?
Jest działaniem na rzecz zła, wykorzystującym każdą chwilę słabości
człowieka i umiejącym przeciw niemu obrócić wszystko, co Bóg stworzył i
dał człowiekowi. Jest mistrzem przechwytywania i korumpowania. Jest
czystą postacią zła, jak Bóg jest czystą postacią dobra; czystą postacią
kłamstwa, jak Bóg czystą postacią prawdy. Jest wartością najniższą, jak
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Bóg jest wartością najwyższą. Jest substancją zła — substancją
nieobecności Boga.
Zresztą czuję go przy sobie, gdy pogrążam się w bezczynności i
bezmyślności.
Dopiero z wiary w diabła wiara w Boga uzyskuje właściwy wymiar i
walka o zbawienie właściwą dynamikę.
[...]
Warszawa, 17 VII 1982
Mój dzienniczek przypomina mi listy pewnej mojej znajomej
histeryczki, która mieszka stale w Ameryce, z dala od rodziny. Pisze listy
tylko wtedy, gdy traci równowagę psychiczną i ochotę do życia. Zdarza jej
się to nie częściej niż raz na kwartał. W takich to odstępach nasza rodzina
otrzymuje od niej wyznania przepełnione smutkiem i rozpaczą. Stąd
przekonanie, że ona tam jest nieszczęśliwa. Stale nieszczęśliwa.
Tymczasem jej, po napisaniu listu, przechodzi rozpaczliwy nastrój; zabiera
się ostro do swojego życia, o którego zwyczajnych głupstwach i
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przyjemnościach nikomu nie donosi, bo i po co. Dopiero gdy ją ból
istnienia znów przyciśnie, zawiadamia o tym rodzinę i znajomych,
wzbudzając znów — z dwutygodniowym opóźnieniem spowodowanym
przez pocztę — jotę współczucia dla siebie właśnie wtedy, gdy sama w
złotym humorze zajada swój ulubiony koktajl z krewetek.
Tak jest z moim dziennikiem, który spisuję tylko wtedy, gdy już nie
wiem, co zrobić ze sobą, i gdy muszę komuś zwierzyć, że nie wiem, jak
dalej żyć i po co. Bo gdy wiem lub żyję, nie zastanawiając się nad tym,
nikomu o tym nie melduję. Tak też jest może z całą literaturą. Ludzkość
nikomu nie opowiada o tym, jak żyje, tylko o tym, jak ochota do życia w
niej maleje, o tym, jak przenośnie lub dosłownie umiera.
Jest w tym pewnie jakiś głębszy sens. Otóż żyjąc jesteśmy zgodni z
rytmem natury; umierając my wiemy o tym, że umieramy, i tylko my w
całym świecie uważamy, że nam się to nie należy. Bo odczuwamy,
rozumiemy i liczymy czas w długościach przekraczających własny cykl
życia. Żyjąc wiemy, że przed nami żyli inni — umierając wiemy, że inni
będą żyć po nas. Tę zdolność pojmowania cudzego czasu i zdolność
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przyswajania go sobie, tę zdolność rozszerzania swego własnego cyklu o
cykl innych ludzi, o cykl wszystkich ludzi, o cykl całej ludzkości, zwiemy
zmysłem historycznym. Prowadzi on nas daleko: do pytania o granice
czasu i do pytania o to, co jest poza jego granicami.
Słowem, cała ciekawość metafizyczna człowieka pochodzi z myśli o
śmierci, cała metafizyka jest wzniesiona na śmierci, cały człowiek jest w
poznaniu śmierci.
I myślenie człowieka o sobie samym odradza się, odnawia, bogaci w
nowej myśli o śmierci. Chrześcijaństwo zdobyło świat nie nową teologią
ani nową etyką, lecz nowym sposobem myślenia i przeżywania śmierci.
Było
kultem
zmarłych
skoncentrowanym
wokół
wiary
w
zmartwychwstanie. Teologia była znana; znana była też etyka. Nowa była
wiara w zmartwychwstanie każdego człowieka z duszą i ciałem, oparta na
wierze w dokonane i zaświadczone zmartwychwstanie jednego człowieka:
Jezusa Chrystusa.
[...]
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Warszawa, 2 VIII 1982
Głos Bujaka na cmentarzu wojskowym w czasie uroczystości
rocznicowej1. Brawo! Bujak staje się legendarnym bohaterem. Jego
wykrycie i aresztowanie mogłoby wywołać bardzo poważne rozruchy.
Władze pewnie chcą go pochwycić, aby dowieść swej przewagi, ale z
drugiej strony muszą się tego bardzo obawiać. Dla społeczeństwa jest to
oczywiście źródło pociechy i satysfakcji, jak wiadomości dochodzące z
różnych stron kraju w jesieni 1939 roku, że “podobno nasi biją się jeszcze'',
albo podobne wiadomości w latach 1945–1947 o błąkających się tu i
ówdzie oddziałach. Zawsze jakiś Zaliwski, jakiś Hubal albo jakiś Ogień
stają się depozytariuszami honoru narodowego.
[...]
3 VIII 1982
Demokracja będzie w przyszłości modelem powszechnie
obowiązującym. Już dziś widać, że z Europy ulatniają się wszelkie skrajne
pomysły państwa — maszyny napędzanej narodowym czy klasowym
3820

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

fanatyzmem. Nie przypuszczam, aby na całej przestrzeni od Gibraltaru po
Ural można było wymyślić coś nowego. ZSRR jest anachronizmem, który
prędzej czy później ulegnie tej samej erozji co Rzesza Niemiecka i —
ufajmy — bez klęsk wojennych przekształci się w mniej lub bardziej luźny
alians państw, ugrupowanych wedle gospodarczych pokrewieństw i
potrzeb. “Demokracja'' będzie tam również, jak wszystko w Europie, ideą
regulacyjną.
O politycznym obliczu Polski będą decydować: drobni posiadacze
ziemi, którzy w obronie cen za swe płody będą grupować się w
stowarzyszenia producentów i hodowców; menedżerowie wielkiego
przemysłu, powiązani z korporacjami na szczeblu wspólnoty i na szczeblu
kontynentalnym; ruchliwa siła robocza (robotnicy i inteligencja techniczna)
zależna od ruchu cen, płac, a więc zorganizowana w związki zawodowe;
drobni posiadacze przedsiębiorstw, mieszkań, usług, rzemiosła, handlu.
Większość tego biznesu będzie zorganizowana również w wielkie spółki
czy spółdzielnie, również międzynarodowe. Będzie też sporo własności
indywidualnej, zwłaszcza w obrębie starych miast, które odrodzić się mogą
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tylko dzięki kapitałowi prywatnemu.
Te grupy społeczne będą zainteresowane 1) ustrojem parlamentarnym,
bo tylko w jego ramach będą mogły wyrazić swe żądania i uzgodnić swe
interesy; 2) w regionalnej organizacji kraju, która stanowić będzie
antidotum na wielkoprzemysłową tendencję do operowania wielką liczbą i
wielkim terytorium. Mikroskali prywatnej powinna odpowiadać mikroskala
administracyjna.
Znikną natomiast — jako siły decydujące o kształcie politycznym
kraju, dwie grupy zainteresowane dotąd rozwojem ideologicznym:
zawodowi politycy (aparat) i intelektualiści.
Kiedy to się stanie? Wtedy, kiedy znajdą się w ZSRR i do głosu dojdą
ludzie, którzy zrozumieją, że skończył się nie tylko wiek XVIII, wiek
państwa-maszyny, nie tylko wiek XIX — wiek państwa-narodu, lecz także
wiek XX — wiek państwa-przedsiębiorstwa. Zaczął się wiek XXI, który
będzie wielkim demontażem państwowej i politycznej organizacji
ludzkości, a przejściem do organizacji gospodarczej. Będzie to wiek
przedsiębiorstwa-państwa, wiek, w którym ważniejsza będzie rywalizacja
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firmy Audi z firmą Citröen o cenę i technologię niż Niemiec z Francją o
Ren; ważniejsza walka Nadreńskiej Wspólnoty Węgla i Stali z Bałtyckim
Związkiem Węgla i Pszenicy, niż zmaganie “zachodnich'' i “wschodnich''
koalicji dyrygowanych przez supermocarstwa.
Dlatego my, Polacy, razem ze wszystkimi mieszkańcami tej w
przyszłości szczęśliwej europejskiej ziemi powinniśmy sobie już dzisiaj
wybić z głowy następujące rzeczy;
l) państwo-naród jako model suwerenności; był to anachronizm już w
roku 1919 — idea spóźniona o 150 lat, które nam wyrwały z historii
rozbiory;
2) demokrację ideologiczną. Nie będzie państwa Bożego. Nie było i nie
będzie państwa powstałego z idei. Nic tu nie ma do zreformowania. Jest to
do wyrzucenia jako resztka po starym europejskim imperializmie.
[...]
Warszawa, 7 VIII 1982
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Czytanie historii pociesza, wyprowadza z fatalistycznego
przeświadczenia, że kiedy się coś zacznie źle dziać, już się nigdy źle dziać
nie przestanie, i że wszystko idzie ku zepsuciu i zagładzie. W historii
widać, że wszystko się odnawia, naprawia, prostuje. Historia jest nauką
nadziei. Ale także pokory, uczy mianowicie, że nasze sprawy nie są tak
ważne, wielkie i dramatyczne, jak nam się wydaje.
[...]
Wszystko to nie do zniesienia, nie do zniesienia. Wszyscy w
fałszywych rolach: Kościół jako opiekun związków zawodowych, związki
zawodowe jako reprezentant narodu, wojsko w roli administracji, partia
jako przybudówka policji politycznej. Tylko ZOMO robi to, do czego je
powołano: bije i polewa wodą.
8 VIII 1982
Z tej całej męki wyłonił się temat taki: trudność myślenia politycznego
w Polsce polega m.in. na tym, że w dążeniach Polaków doszło do
spiętrzenia motywów — wszystkie postulaty wolnościowe, jakie są dziś w
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świadomości, zaktualizowały się w Polsce, nawet takie, które wykluczają
się nawzajem.
Ale trzeba to wszystko razem rozplątać.
Warszawa, 9 VIII 1982
Bardzo gorąco. Chyba trzy tygodnie bez kropli deszczu. Kazia w
Krakowie... Rozmowy niekontrolowane1. Z internowanych siedzą jeszcze
Wiktor Woroszylski, Andrzej Drawicz i Jacek Berezin. Nie licząc
oczywiście Komisji Krajowej, ekspertów, aktywu “Solidarności'', KPN etc.
Ponad 2000 skazanych w procesach. Wiadomość o ciężkim pobiciu
więźniów w Gdańsku. Nadal brak wszelkich perspektyw na to, co ogół
nazywa “umową'' czy “ugodą'' społeczną, a co w rzeczywistości jest
nadzieją na zmianę ustroju. Gdyby nagle władze ogłosiły amnestię,
złagodzenie przepisów paszportowych, popuściły cenzurę, przywróciły
kluby i stowarzyszenia, zdecentralizowały gospodarkę, skróciły służbę
wojskową, nikt nie dopominałby się o “ugodę''.
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Władze mają tylko jedno wyjście: oktrojowane reformy2.
11 VIII 1982
Pisanie, wszelkie pisanie, staje się dla mnie zadaniem wręcz
niemożliwym. [...]
Jest to chyba utrata wiary w instytucję literatury. W to, że literatura
może coś dobrego zrobić. Coś ważnego. W to, że ma jakiekolwiek
znaczenie. A więc utrata wiary w czytelnika. [...]
Nie ja jeden skarżę się na to, że “nic nie można wymyślić''. Że
cokolwiek się napisze czy powie, to wydaje się głupie i niewczesne. Może
poza kazaniami.
Więc dlatego kazań słuchamy chętnie, a literatury — żadnej — nie
słuchamy i nie czytamy? Może dlatego, że kazania odnoszą się do
generaliów, a literatura, zwłaszcza polityczna, do konkretów. A te konkrety
są bardzo mętne. Każdy aforyzm ogólny np. o nadziei albo o zwycięstwie
dobra nad złem, budzi szczere wzruszenie. W Jaworzu np. przeżyłem
chwilę prawdziwego wzruszenia nad psalmami, bo była w nich mowa o
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opiece Pana nad ludem dobrym i o tym, że prześladowca ludu poniesie
klęskę. Ale jak mi kto powie, że tym prześladowcą jest Jaruzel lub
Rakowski i że mu Wałęsa dołoży, budzi we mnie tylko litość i trwogę.
Podobnie zresztą litość budzą wszelkie plany porozumienia narodowego.
Wszystkie wydają się palcem na wodzie pisane.
Dlaczego? Zdaje się dlatego, że skala wydarzeń jest inna. Że większe
rzeczy są w grze.
Jakie? Cała Europa pojałtańska.
17 VIII 1982
“W drodze'' zamówiła(o) artykuł o O. Kolbe, który ma być teraz
kanonizowany1.
Dlaczego się zgodziłem? Z poczucia winy: bom im nie zrobił innych
rzeczy, poza tym z ciekawości, co zrobię z tym niemożliwym tematem.
Temat jest niemożliwy z kilku powodów. O samym zdarzeniu, które
stało się powodem wyniesienia O. Kolbe na ołtarze niewiele można
powiedzieć, ponieważ brak wiarygodnych świadków. Ci, którzy świadczą,
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są nie bardzo wiarygodni, zwłaszcza świadek główny, jakim jest sam
Gajowniczek.
Jacyż tu mogą być świadkowie? Najwiarygodniejszy byłby sam
Fritzsch — czy jak on tam się nazywał — ale nie wiem, co się z nim stało.
Inni słyszeli piąte przez dziesiąte. W to, żeby cały obóz — jak pisze Jan
Józef Szczepański1 — wiedział o czynie O. Kolbe, żeby cały obóz
uczestniczył w śmierci, w konaniu O. Kolbe i towarzyszy, też nie wierzę.
Jedno jest pewne: Gajowniczek, który został wybrany na śmierć, żyje, a O.
Kolbe, który wybrany nie został, nie żyje. I pewne jest, że skonał w
mękach głodu i pragnienia, bo taka była śmierć więźnia. Reszta jest
tajemnicą O. Kolbe. Tę tajemnicę czcimy, nie fakty, które zawsze są
zawodne.
Ten temat jest niemożliwy także ze względu na postać O. Kolbe, który,
zanim stał się męczennikiem, był chyba najbardziej antypatycznym typem
duchownego katolickiego, jakiego sobie można wyobrazić w latach
międzywojennych.
Inaczej mówiąc, jest to osoba, z którą ze wszystkich powodów
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najtrudniej się utożsamić. Jest obcy i z powodu swojej umysłowości, i z
powodu swego nadludzkiego męstwa.
Ale z którym świętym można się utożsamić? Czyż każdy nie denerwuje
nas w jakiś sposób? Komuż z nas podobał się św. Stanisław Kostka? Albo
św. Franciszek z Asyżu? Któryż z nich był “sympatyczny'' jak bohater
powieści czy filmu, jak ideał z narodowego czy uniwersalnego panteonu?
Przeciwnie, święci pańscy zdają się po to zjawiać, aby denerwować
współczesnych jakąś nieludzką wiarą.
Ale jednocześnie każdy wciela pewien historyczny typ świętości. O.
Kolbe przypomina mi wielu duchownych kościoła międzywojennego,
który wziął wiele cech potrydenckiego, porewolucyjnego i
ponapoleońskiego tryumfalizmu, a jednocześnie zarażony był duchem
totalizmu i zaniepokojony szybkością postępu.
Ale jest w nim jednocześnie coś tak znajomego... Czyż nie taki był ks.
Litwin? I większość naszych przedwojennych katechetów? Ale przecież
wszyscy się sprawdzili!
I to samo z O. Kolbe: należy on do tej dziwacznej i nie bardzo chyba
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mądrej epoki, jaką było dwudziestolecie — epoka krzyżowania się
najróżniejszych utopijnych pomysłów, które się wywodziły z XIX wieku, z
jego “ideologii''. O. Kolbe był jednym z wielu utopistów tego czasu. Ale
losy ich były rozmaite: jedni oddali się na służbę ideologicznych imperiów,
a on... On uratował od śmierci jednego idiotę, który nawet nie potrafi
porządnie opowiedzieć, co przeżył.
Tym jednym gestem skomentował swoją przedwojenną działalność,
przedwojenny, a raczej przedsoborowy kierunek rozwoju Kościoła i całą
naszą epokę. Przeprowadził nas w istocie przez próg wieku ideologii w
epokę, która — jak się zdaje — jest szukaniem zagubionego gdzieś
człowieczeństwa. To on jest ojcem Kościoła otwartego, ojcem Soboru
Watykańskiego II i czterech pontyfikatów, które tak bardzo zmieniły
związki Kościoła ze światem: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana
Pawła II.
Uratował od śmierci jednego człowieka... Nie było jeszcze takiego
świętego. Byli święci, którzy uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych;
byli inni, którzy słynęli ze szczodrobliwości i ofiarności dla biednych. Byli
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tacy jak św. Franciszek Ksawery, szczycący się setkami tysięcy
ochrzczonych pogan. Byli wreszcie męczennicy, którzy znieśli śmierć i
wymyślne tortury dla Chrystusa i Ewangelii albo tylko dla zaświadczenia
wierności rzymskiemu Kościołowi.
Kościół jest zbudowany na świętych. Rozwija się i odradza w swoich
świętych. Jest Kościołem świętych. To przez nich różni się od reszty
świata. Nie swą organizacją, nie hierarchią, nie liturgią, lecz tymi
szalonymi cnotami swoich świętych, ludzi, którzy dali się zabić lub
wyniszczyć, lub zużyć do cna na świadectwo, że Chrystus jest prawdą.
[...]
20 VIII 1982
Czytanie Micewskiego książki o kardynale Wyszyńskim; książka
marna1, ale cóż za postać. Mąż stanu — dziecko, który wygrał z
bandytami.
[...]
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Wilga, 23 VIII 1982
Z pragnienia odnowy przyszedł Jezus Chrystus, aby chrzcić z Ducha
św. To po ludzku mówiąc. A mówiąc językiem Ewangelii: tę potrzebę
odnowy, oczyszczenia, obmycia w chrzcie dał nam Bóg, abyśmy wyglądali
przyjścia Zbawiciela.
Ta potrzeba odkreślenia, odnowy, oczyszczenia, obmycia w wodzie
chrztu, zauroczenia pokutą, Eucharystią — jest treścią Kościoła i treścią
życia każdego chrześcijanina z osobna. Ale gdy się straci świadomość
sakralnej łączności tego uczucia z oczekiwaniami całego Kościoła, staje się
ono zwyczajnym ludzkim bólem. Zmienia się w nostalgię bezpańską,
sierocą, w zwyczajny ludzki, a może nie tylko ludzki, lecz właściwy całej
egzystencji żywej ból istnienia. Może ten sam ból czytamy w psich oczach.
[...]
Wilga, 28 VIII 1982
Dzisiaj dzień św. Augustyna. Chciałbym go mieć za patrona. Od św.
Andrzeja, mego Patrona pierwszego, chciałbym zaczerpnąć męstwo, od św.
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Augustyna pracowitość myśli, którą posługiwał się tak, jak posługuje się
bronią żołnierz pewny swej sprawności, pewny sprawy, której służy,
nieskończenie posłuszny rozkazowi i z tych powodów nieustraszony.
Mężny rybak i męczennik oraz mężny pisarz i myśliciel, niechaj mnie
razem mają w swej opiece. Amen.
[...]
Wilga, 31 VIII 1982
Około 12-tej. Boję się. Boję się. Kto kogo prowokuje? Od paru dni rząd
zapowiada krwawą łaźnię i z góry zrzuca z siebie odpowiedzialność. Głos
“Solidarności'' jest ledwo słyszalny, bo “akcja ulotkowa'' w ogóle się nie
rozwinęła, radiostacja jest legendą i jako jedyny przekaz pozostają
radiostacje zagraniczne, które nie wiadomo, czyją są tubą.
[...]
1 IX 1982
Dwóch zabitych i 1k0081 (lub 12) rannych w Lubinie w woj.
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legnickim1. Tylko tam milicja użyła broni palnej; albo też było to wojsko.
Wszędzie indziej rozruchy były — jak się zdaje — gwałtowne, ale dość
ograniczone1. Zakłady pracy się nie przyłączyły — poza Gdańskiem, gdzie
stoczniowcy szli za bramę przed pomnik i wzięli udział w walkach, i poza
Nową Hutą, gdzie spora ilość robotników (PAP podaje 1000, zagranica
5000) wyruszyła do kościoła, a zatrzymana przez ZOMO wdała się w
bitwę na kamienie i petardy. W sumie agencje zachodnie oceniają te
rozruchy w tej samej skali co majowe.
Wszyscy mają po punkcie. Władza, bo nie było strajku, którego
obawiała się najbardziej; “Solidarność'', bo dowiodła, że dysponuje sporą
siłą czynnego poparcia i panuje nad nastrojami; Kościół, bo sobie przypisać
może ograniczenie rozruchów i sam się w nie wdał, jak w maju; USA, bo
mają nowy dowód, że warto nadal naciskać na ZSRR; ZSRR, bo ma nowy
dowód, że stan wojenny, który mu daje faktyczne zwierzchnictwo nad
Polską, trzeba utrzymać.
Tylko “sprawa polska'' nie posunęła się przez to ani o krok naprzód, a
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“większość milcząca'' staje się jeszcze bardziej milcząca. I coraz
niechętniej wychodzi z domu.
———
Dziś rano umarł Gomułka2. Zamiast pisać historię PRL, czy też historię
Polski ostatnich lat 50, wystarczy może napisać jego życiorys, opisać jego
przemiany: z fanatyka komunizmu ożywionego prawdziwym doznaniem
robotniczej i chłopskiej nędzy oraz gniewem na widok polskiej ślepoty
państwowej
na
Kresach
Wschodnich...
na
funkcjonariusza
komunistycznego, którym stał się zapewne w więzieniu, gdzie się z takimi
zetknął, a potem w szkole kominternowskiej w Moskwie3. I to ten
funkcjonariusz wrócił do Polski, aby tu organizować dalej pracę partyjną.
Ale dlaczego nie wyjechał do ZSRR w 1941 roku ze Lwowa, tylko
pozostał w GG? Dlaczego, jak się zdaje, nie odegrał żadnej roli w czasie
okupacji sowieckiej na “Ukrainie Zachodniej''? Czy już Sowietom nie ufał,
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czy też był przez nich chowany na inną okoliczność? Raczej to drugie,
skoro po zlikwidowaniu Nowotki został sekretarzem generalnym PPR i nie
zlikwidowano go ani w czasie okupacji, ani potem, a nawet został na
stanowisku szefa utwierdzony przez superagenta Kominternu, jakim był
Bierut.
Inna rzecz, że dążył on do jego likwidacji, ale potrzebował na to całej
intrygi — z czego wynika, że Stalin Gomułkę jakoś tam chronił.
Gomułka, konspirator, świadom gangsterskich metod w partii,
rozbijający planowo jedność narodową państwa podziemnego, oddany
całkowicie planowi sowietyzacji Polski, nie zgadza się z Gomułką
realizującym po wojnie linię Rządu Jedności Narodowej1. Oczywiście, bo
była to wtedy linia znów wyznaczona przez Stalina, linia poczdamska, linia
porozumienia z zachodnimi aliantami co do “suwerenności Polski'', co do
udziału Rządu londyńskiego we władzy, co do respektowania własności
prywatnej, religii, odrębności kulturalnej, etc. To jasne strony tej fazy
polityki sowieckiej w Polsce stworzyły taki obraz Gomułki, który pozwolił
partii zwrócić się do niego o ratowanie partii w obliczu katastrofy
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ideologicznej spowodowanej walką o sukcesję po Stalinie. Wówczas
Gomułka miał szansę z własnej woli odbudować tę samą jedność
narodową, której wtedy z sowieckiej woli służył. Wówczas wydawała się
Polakom podejrzana, a teraz — po okrucieństwach stalinowskiego terroru
— zdawała się wybawieniem. Miał więc szansę stać się prawdziwym
przywódcą narodu i partię z narodem raz na zawsze zgodzić.
Z tej szansy nie skorzystał. Zrobił rzeczy elementarne, te, których
potrzebował, aby wygrać wybory: zahamował kolektywizację, uzyskał
powrót repatriantów, zwolnił więźniów politycznych, w tym Prymasa
Wyszyńskiego, i uzyskał pewne ulgi gospodarcze od ZSRR. Umocniwszy
się u władzy, wrócił do zasad politycznych wyuczonych w szkole
Kominternu i w komunistycznych jaczejkach2: wdał się w zaciętą,
nikczemną walkę z Kościołem, zadusił indywidualne rolnictwo, zniszczył
rzemiosło, zablokował współpracę gospodarczą z Zachodem, wydał wojnę
inteligencji — przede wszystkim inteligencji partyjnej, jednym słowem,
zdradził wszystkich swoich sojuszników z 1956, złamał wszystkie
zobowiązania, pozbył się jak niepotrzebnego balastu ufności, jaką go wtedy
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otaczano: wszystko to w myśl komunistycznej zasady, że jeśli wróg cię
chwali, to znaczy, że z twoją ideologią jest źle. Trzynaście lat rządów
Gomułki to proces nieustannego ubożenia ludzi, pogrążania kraju w
stagnacji, wzrastającej niewiary w przyszłość i niezadowolenia tak
powszechnego, iż nie było w Polsce ani jednego człowieka, który by się z
reżimem Gomułki utożsamiał. Nawet aparat, któremu jedynie jako tako
ufał, miał go dosyć, bo mu się nie dał bogacić. W żadnym człowieku
negatywna logika komunizmu nie znalazła tak pełnego wyrazu, jak w tym
ograniczonym polskim chłopku, który pojmował dosłownie wszystko,
czego go nauczono. Może tę prostotę brano za jego uczciwość.
[...]
3 IX 1982
Wczoraj przesłuchanie w sprawie Zdzisława [Najdera]1. Nic
poważnego ani nawet trudnego; najgorsze jest wejście do tego gmachu i
przebywanie tam. Najgorsza jest świadomość, że taka masa ludzi pracuje
przeciw nam, ryje pod nami, wytwarza nicość lub zło.
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W nieskończonej perspektywie szerokiego, ciemnego korytarza,
oświetlonego trupim światłem jarzeniówek, w tłumie ludzi, o których
wiedziałem na pewno, że są źli lub nieszczęśliwi, zobaczyłem nagle
dziecko. Przystojny funkcjonariusz prowadził za rękę chłopczyka, który w
ręce niósł właśnie otrzymany deputat: jakieś słodycze w plastikowej
torebce.
Za chwilę, po wyjściu na ulicę, zobaczyłem, jak wsiadają do
zaparkowanego przed budynkiem samochodu. Ojciec w blue-jeansach,
synek w blue-jeansach, wyglądali na najszczęśliwszych i najlepszych
spośród nas.
Idąc potem do domu i jadąc tramwajem, patrzyłem po nas podejrzliwie.
Każdy nosił już na sobie skazę, którą tam widziałem na twarzach, skazę
nicości, której się oddali.
Tę skazę miałem już sam — na oczach, na duszy.
[...]
13 X 1982
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[...]
Wiara i kultura.
Jak zwykle, kończąc coś — gubię myśl zasadniczą. O co mi chodziło?
O to, że wiara jest w istocie wiarą w kulturę, i o to, że kultura właśnie
dlatego jest boska, to znaczy cała nasza w tej dziedzinie twórczość i
zdolność jest naśladownictwem twórczości i zdolności Boga.
Wiara, jak rozumiem, nie oznacza specyficznego światopoglądu — nie
jest ortodoksją doktrynalną — lecz postawą ufną wobec przekazu
przeszłości i przyrzeczeń na przyszłość. Jest więc rdzeniem kultury. Jest jej
przyczyną sprawczą i zarazem jej spoiwem, bo ufając przekazowi
przeszłości, ufam właśnie kulturze.
[...]
Wilga, 23 X 1982
Znów pogodne, ciepłe dni. Woroszylski i Drawicz zostali zwolnieni,
rzekomo na prośbę nowego ministra kultury i sztuki — Żygulskiego, który
o swej interwencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zakomunikował
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narodowi przez telewizję. I minister spraw wewnętrznych przychylił się do
jego prośby... Są też inne oznaki “otwarcia''. W “Życiu Warszawy'' był
artykuł o trudnościach, na jakie natrafia tworzenie nowych związków
zawodowych1 (w Nowej Hucie zapisało się do nich 12 osób), i że nie
należy się tym przechwalać, bo wywołuje to tylko złość w ludziach.
Pogrzeb młodego robotnika zabitego w Nowej Hucie przez cywilnego
funkcjonariusza
MO
(podczas
demonstracji
po
rozwiązaniu
“Solidarności'')1 odbył się spokojnie, a prasa i TV zamieściły nawet
fotografie. W “Polityce'' jest podobno artykuł Passenta oskarżający Urbana
o rozbicie środowiska dziennikarskiego i rozwiązanie SDP2. Co do mnie,
otrzymałem czuły telegram od Renaty Zdanowskiej, zawiadamiający mnie
o rozmowie, jaką dyrektor Wydawnictwa ma odbyć w poniedziałek w
mojej sprawie.
A jednocześnie mnożą się dziwne ekscesy skierowane przeciwko
ambasadom obcym — głównie amerykańskiej i francuskiej — oblewanie
samochodów i fasad budynków żółtą farbą, malowanie swastyk. Są
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dowody, że robią to bojówkarze partyjni. W prasie radzieckiej niezwykle
agresywny artykuł przeciwko Kościołowi i inteligencji... Może to być
ostrzał propagandowy — rodzaj ognia zaporowego, który ma ułatwić
Jaruzelskiemu zadanie: jeśli w tym momencie wystąpi z jakimś otwarciem
wobec Kościoła, inteligencji i Zachodu, może wydać się bardziej
wiarygodny, że niby postępuje w niezgodzie z Moskwą i wbrew jakimś
ciemnym siłom, próbującym siać zamęt. Wisi też w powietrzu rozprawa z
Bezpieczeństwem i temu może służyć ów artykuł Wojciecha Markiewicza
o zabójstwach w Lubiniu, o którym nagle zrobiło się głośno w kraju i na
świecie, a także to bezsensowne zabójstwo w Nowej Hucie. Są to
zwyczajnie już łajdackie sposoby zyskiwania kredytu społecznego. Wciąż
ten sam repertuar i ta sama zasada piętrowych prowokacji.
[...]
Śmierć i życie pozagrobowe: nasza postawa wobec śmierci nie jest
taka, jak była, i niezależnie od stopnia naszej wiary pragniemy śmierci
bezbolesnej, czyli nagłej; modlitwa o zachowanie od śmierci nagłej jest
dziś prawie niezrozumiała. A to oznacza nie tylko zmieniony stosunek do
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bólu i zwiększoną “higienę'' śmierci, lecz także — lecz przede wszystkim
— zmieniony stosunek do wieczności. Jeśli bowiem nie chcemy już
oczyszczenia przed śmiercią i przez śmierć bolesną i przytomną, to znaczy,
że już nie chcemy i nie spodziewamy się niczego potem, to czego dotyczy
nasza wiara?
Otóż chcemy i spodziewamy się “sensu''. Nie tak chodzi nam o to, aby
sobie pofruwać i posłuchać anielskiej muzyki, jak o to, aby się to wszystko,
cośmy tu przeżyli, przecierpieli i czegośmy się tu nauczyli, nie okazało się
epizodem bez znaczenia w dziejach świata. Ale jeśli tak myślimy, to nie
mamy już wiary, lecz ideologię i nie jesteśmy chrześcijanami, lecz
idealistycznymi poganami. Bo cała tajemnica chrześcijaństwa i jego
nowość polega właśnie na odkryciu etycznej natury Kosmosu i na
zmartwychwstaniu w duszy i w ciele, czyli zbawieniu i życiu wiecznym w
nienaruszonym wymiarze osobowym.
28 X 1982
Myśl o Objawieniu.
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Co daje Objawienie człowiekowi, który w nie nie wierzy? Drażniącą
świadomość czegoś, co nie istnieje, więc nie ma sensu, ale zarazem czegoś,
co gdyby było prawdą, zmieniłoby sens wszystkiego: myślenia i
egzystencji. Więc myśliciel nie może tego czegoś ignorować.
29 X 1982
Żyję teraz w przekonaniu, że nic nie mam do powiedzenia i nic do
napisania “od siebie''.
Co się tak bardzo zmieniło w moim czy naszym położeniu? Otóż nic,
poza tym, że “nikt'', tj. instytucje literackie — wydawnictwa, redakcje,
wytwórnie, a raczej “zespoły filmowe'' — niczego się od nas, pisarzy, nie
domagają. O nic nie proszą. Niczego od nas nie oczekują instytucje
oficjalne, które raczej boją się mieć z nami do czynienia, wiedząc, że
możemy im przynieść tylko kłopot. My zaś niezbyt serio traktujemy te
“instytucje'', które proszą nas, abyśmy dla nich pracowali, tzn. redakcje i
wydawnictwa nieoficjalne, “podziemne''.
Ze strachu? Nie ze strachu. Wiemy po prostu, jak źle te teksty są
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później przepisywane i odbijane, że wychodzą poprzekręcane i
pokaleczone. Że się je potem nosi po mieście pod koszulami i w damskich
czapkach nie dla ważności lub piękności słów, jakie zawierają, a które my
w pocie czoła wyrabiamy, ale dla pochwalenia się techniką konspiracyjną.
I że to nie nasza odwaga jest w grze, bo wszyscy wiedzą, że nikomu z nas
nic za te druki nie będzie, lecz odwaga maszynistek, odbijaczy, składaczy,
kolporterów i wreszcie czytelników. Dla jej udowodnienia wystarczy słowo
byle jakie. I najczęściej byle jakie słowo przepisuje się, odbija i przenosi:
gromkie pokrzykiwania, rejestry okropności, sentymentalne lamenty.
Konspiracyjna mentalność jest w pełni rozwoju.
I jest to nieszczęście. Konspiracja to nie tylko życie w ukryciu, lecz
także w fikcji; konspirator bądź to przecenia grożące mu
niebezpieczeństwo i ukrywa się, choć go nikt nie szuka, bądź to —
zaufawszy systemowi ochrony, własnej przemyślności, i uwierzywszy w
konspirację jako w świat lepiej zorganizowany od jawnego, lekceważy
przeciwnika, wychodzi mu naprzeciw, judzi go — i wpada. Tak było z
Frasyniukiem we Wrocławiu1, który przychodził na jawne zebrania do
3845

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

fabryki po to, by po rozpoznaniu go i wzruszającym powitaniu znikać.
Pokazywał się też podobno na ulicy, w tramwajach. Pewnie, że to piękne i
bardzo dla ludzi krzepiące, ale rezultat jest taki, że po jego aresztowaniu
miasto jest prawdziwie pogrążone w żałobie, że...
Zresztą, mylę się: przypadek Frasyniuka jest trochę inny. On się jak
gdyby zdecydował na spełnienie ofiary. Żył dla innych, przyjął na siebie
rolę pocieszyciela, rozumiał, że rola jego polega właśnie na tym, aby
pozwolić się widzieć, aby mówić, aby dowodzić innym, że nie ma się
czego bać. Aby manifestować wobec nich swoje zaufanie do nich: jestem
wśród was i wierzę, że mnie nie wydacie. A ta żałoba po nim jest na pewno
wartościowa dla miasta, jest jego dobrym wzruszeniem i wezwaniem do
wierności. Frasyniuk postępował rzeczywiście jak sługa idei, a nie jak
funkcjonariusz organizacji. Toteż, jak mi powiedział ks. Drzewiecki —
“stał się domownikiem wszystkich'' i wszyscy go opłakują.
Wartość konspiracji sprawdza się w jej bohaterach. Konspiracja
utwierdza się wtedy, gdy wynurza się z mroków i daje znać o sobie. Im
więcej w tym brawury, tym silniejsze przekonanie o jej sile i tym większa
3846

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

jej siła atrakcyjna. Musi tę siłę atrakcyjną mieć, to znaczy musi rosnąć i
przywabiać do siebie. Na ogół dostarczają jej bojowników reżimy, przeciw
którym powstaje. “Wilcze bilety'' rosyjskich władz szkolnych przyczyniły
się do pokrycia całego imperium siecią tajnych organizacji, w których
wyrastali przyszli jego grabarze. Niemieckie obławy i branki zapełniły lasy
ludźmi, którzy nie mieli nic do stracenia, kryjąc się w podziemiu.
Konspiracja lat siedemdziesiątych u nas była fanfaronadą niewielkiej
grupki ludzi, których dotknęły represje roku 1968 i którzy wtedy właśnie
stracili prawo do nauki i pracy. Dziś natomiast, gdy każdy, kto ujawnił się
jako czynny członek “Solidarności'' po 13 grudnia 1981, ryzykuje sąd i
wyrok, gdzie masowo zwalniani z pracy po demonstracjach majowych,
sierpniowych i innych, mają faktyczny zakaz pracy lub nauki, konspiracja
ma warunki rozwoju analogiczne do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
w Rosji. A więc i dalszych wydarzeń można oczekiwać wedle napisanych
wówczas scenariuszy.
Zwłaszcza, że reżim nie ma nawet tych atutów w rękach, jakie miała
Rosja: nie zapewnia ani dobrobytu warstwie średniej, ani porządku i
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bezpieczeństwa warstwie posiadającej. Nie daje po prostu nic, bo nic nie
ma. Jest bankrutem na skalę, na jaką jeszcze nie był chyba żaden rząd na
świecie. Już wstyd nawet wygadywać na niego. I to może jego
zawstydzające bankructwo jest przyczyną pustki w nas. Przeciw niemu już
nic nie można powiedzieć, za nim — choćby się bardzo chciało — też nic,
a zajmować się zupełnie czym innym, gdy ziemia spod nóg się obsuwa...
Wilga, 31 X 1982
Listy z Białołęki Adama Michnika1 — dzielny, mądry, piękny chłopak.
I bardzo utalentowany. [...]
Pewnie, że jest w tej działalności coś z uzurpacji i coś z prowokacji,
cała działalność “komandosów'' i KOR-u ocierała się o prowokację i była
swoistą uzurpacją. Ale taka jest chyba natura działacza. Czy to nazwać
uzurpacją czy poczuciem misji, czy wreszcie poczuciem obowiązku — w
końcu na jedno wychodzi.
Z tym, że “uzurpacja'' odnosi się do władzy i związanych z nią
korzyści, przywilejów, rozkoszy. Działacze tacy jak Adam czy Kuroń nie
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mogli o tym nawet myśleć i wiedzieli zawsze bardzo dobrze, że prędzej
znajdą się na pryczy więziennej niż na fotelu prezydenckim. Co
powodowało nimi?
Być autorem zdarzeń... Może to taka sama namiętność, jak być autorem
fabuły powieściowej, kompozycji muzycznej albo nawet taka jak być
autorem, czyli twórcą, czyli ojcem dziecka. To jest pewnie taka sama
namiętność i chyba całą sztukę rozumienia ludzkich charakterów i
motywów trzeba zacząć od wyjaśnienia sobie tej tajemnicy, jaką jest
namiętność. [...]
———
Nie, ja nie znam namiętności. Jak to jest: czy rodzą się ludzie z natury
do niej niezdolni, jak rodzą się pozbawieni słuchu czy gustu, czy też
rozwój lub niedorozwój namiętności zależy od wychowania i można je w
człowieku zabić, jak zabija się godność albo instynkt wolności.
I czy można, i czy powinno się je rozwijać w ludziach, w
3849

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

społeczeństwie... Filozofowie i moraliści przestrzegają przed
namiętnościami. Ale patrzcie, jak wygląda społeczeństwo, które ich nie
odczuwa i nie kultywuje: ma seks, ale nie ma miłości, szuka zbytku
powierzchownego, ale nie walczy o majątki, rodzi dzieci, ale je porzuca
łatwo, innym oddając na wychowanie, “angażuje się'' politycznie, ale na
chwilę, wzrusza się przy byle okazji, ale z przedmiotu swego wzruszenia
potem szydzi i daje sobą powodować byle komu. [...]
———
Nie, ja nie znam namiętności. Ktoś ją we mnie zamordował. Byłem do
niej zdolny, skoro miewałem w dzieciństwie manie, wobec których znikał
świat. Taką manią był Kościół i pozostał we mnie jedynym wspomnieniem
podobnym do wspomnienia namiętności, jedynym testem kwalifikacji
uczuciowych. Co się potem stało? Czy uczucia zaznane w dzieciństwie w
Kościele i z powodu Kościoła były zbyt silne i gdy same obumarły, nic ich
już nie mogło zastąpić?
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Jakie to były uczucia? To był najpierw lęk. I to była chęć
przezwyciężenia go. Nawet pewien przymus zewnętrzny, aby go
przezwyciężyć. Potem radość z powodu przezwyciężenia i tryumfalny
związek z dziedziną “zdobytą'', opanowaną.
Więc rodzaj namiętności zależał od rodzaju lęku? Od tego lęku, który
jest pierwszy, który zostanie przezwyciężony? Czy np. Don Juan jest
człowiekiem wyrosłym w lęku przed kobietą i jej posiadaniem? Czy jego
tryumfy są ustawicznym tryumfem nad swą słabością? A czy Adam, który
wyrósł w komunistycznym domu, czyli w lęku politycznym, tryumfuje,
gdy przezwycięża lęk przed więzieniem, sądem, szpiclem, etc. ... czy
bogacz to człowiek, który wyrasta z lęku przed nędzą? Czy lęk jest źródłem
wszelkiej namiętności? W takim razie mądrzy filozofowie i moraliści mają
rację, bo nie ma ona nic wspólnego z miłością.
Miłość — namiętność. Moralna filozofia mówi, że miłość jest rozumna,
a namiętność ślepa. Co do mnie, myślałem zawsze, że miłość to jest coś, co
się na sobie wymusza, że stanowi ona rodzaj prawa, że jest właściwie
przykra, a owoce przynosi późno lub wcale. Myślałem bowiem, że miłość
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to jest coś, co człowieka przerasta, że jest wyższym poziomem życia, na
który trzeba wstępować z największym wysiłkiem, że jest świętością. I to
jest może prawda; w każdym razie jestem o tym przekonany. Ale prawdą
jest także to, że rozumiana i tak praktykowana miłość pochłania całego
człowieka i zużywa go w wysiłku, którego nikt nie widzi, a już najmniej
ten, komu jest poświęcony... podczas gdy namiętność wyzwala jakąś dziką
energię uboczną i nakręca organizmy namiętnych ludzi na szybsze obroty.
Padają szybko z wyczerpania, ale co zrobią, to zrobią. Herbert opowiadał
mi, że nigdy nie pracował tyle, co wtedy, gdy pił na umór, bo się spieszył
ze wszystkim, byle dorwać się swojej butelki. Dzisiaj jest ruiną człowieka i
poety, ale co zrobił, to zrobił.
A ja jestem zdrowiutki, ale nic nie zrobiłem, bom się zestarzał na
komponowaniu cnót, których nie miałem z przyrodzenia.
[...]
Każde powstanie kończyło się na rozpamiętywaniu błędów. Tak jest
także z “Solidarnością''. Myślę, że zamiast rachunku błędów lepiej sobie
powiedzieć, że jej nie ma i nie będzie, bo te jej resztki, które działają w
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podziemiu czy na emigracji, i ta jej idea, i ta jej pamięć, która żyje w naszej
pamięci, już są czymś śmiesznym.
Nie będzie więc nowej organizacji quasi-politycznej, która będzie się
wyrzekać swych aspiracji. Następnym razem te aspiracje będą jawne:
następna polska wojna wewnętrzna będzie wojną o władzę. Bezkrwawą
czy krwawą. I wybuchnie wtedy dopiero, gdy powstaną po temu warunki.
Lub nie wybuchnie, jeśli komuniści sami władzę oddadzą. Czy to jest
możliwe? To jest możliwe, ponieważ, jak powiedzieliśmy, ich formy
sprawowania władzy, czyli formy PRL — też już nie ma.
To już nie jest ta PRL, którą znamy. Bo istotą tamtej była nadzieja na
przemianę. Nadzieja na kolejną odwilż czy odnowę, co wiązano z
“koegzystencją'', z “odprężeniem'', z Helsinkami1, ze starzeniem się
Breżniewa, z postępem technicznym. Te wszystkie nadzieje wzięły w łeb.
Dlaczego? Bo obie strony wyłożyły karty na stół. Bo społeczeństwo
okazało, jak ma dość wszystkiego — wszystkiego! Że już nie chce ani
zmiany ekipy, ani nowych umywalek w łaźniach, ani zupy regeneracyjnej,
ani nowej trasy, ani rogatywki na żołnierskiej głowie. Nic już nie chce.
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Chce, żeby sobie “komuna'' poszła do wszystkich diabłów.
Wilga, 1 XI 1982
[...]
Zadałem sobie dzisiaj pytanie, cośmy właściwie zyskali po sierpniu —
poza 15 miesiącami politycznego karnawału — i ręka mi opadła. Nic! Nic,
ponieważ wszystkie zdobycze strajkowe skumulowała “Solidarność''.
Razem z jej likwidacją nic nie zostało. Nawet Kościół nic nie uzyskał poza
mszą w radio.
A jednak w odczuciu społecznym ten okres posierpniowy był
zwycięstwem. Widocznie jest to jakieś zwycięstwo niewymierne,
widocznie te zdobycze są niewidzialne, w sferze duchowej.
[...]
17 XI 1982
Jak to jest naprawdę z polską religijnością i z polskim Kościołem. Jak
to jest z polską jednomyślnością i solidarnością dzisiejszą?
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Dobrze byłoby posłużyć się analogią — a tej poszukałbym właśnie w
czasach saskich, kiedy to katolicyzm tryumfujący zgarnął w jeden gruby
kożuch całe polskie życie umysłowe i kulturalne. Co wtedy znaczyło
“polskie życie''? Co znaczy “polskie życie'' dzisiaj?
Dzisiaj oczywiście Kościół nie jest wszystkim, ale moralnie nad
wszystkim. To Kościół, nie “Solidarność'', stał się paralelnym państwem, a
ponieważ z PRL nie zamierza zrywać — stał się jej układem
wspomagającym. To wszystko zmierza do dwuwładzy, czyli do spełnienia
wizji Piaseckiego.
[...]
25 XI 1982
Bezradność, bezmyślność, senność.
26 XI 1982
Podobnie, choć trochę lepiej. Umarła Grażyna Kuroniowa1. Janek
Lipski w szpitalu. Frasyniuk skazany na 6 lat (prokurator żądał 10). PRON
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“zwrócił się'' do WRON z “apelem'' o zniesienie stanu wojennego i
amnestię. Aby się nie nazywało, że WRON ustępuje pod naciskiem
“opinii''.
[...]
28 XI 1982
Śnią mi się krajobrazy. Wczoraj to były góry, skaliste i czerwone, jak w
Hiszpanii, i kamienista ścieżka, którą zbiegałem ślizgając się na głazach,
skacząc, odbijając się od nich jak na nartach — słyszałem przy tym i
czułem jak podeszwy moich butów trą o powierzchnię głazów. Dzisiaj to
był las — gęsty i wilgotny, i błotnista droga, która szła nad wąwozami.
Przechodziłem nad nimi po mostach z pni zupełnie oblepionych błotem.
Budzę się teraz codziennie przed świtem. I boję się. Od pierwszej
chwili po przebudzeniu. Wiem teraz, co to znaczy “strach nieopisany'', tzn.
którego nie można określić. Boję się jak gdyby dnia, że znów nic nie
potrafię zrobić, że minie bezowocnie. Ale to nie wszystko. Jeszcze jest w
tym strachu jakiś inny strach ukryty, tak jak w tych krajobrazach sennych
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są jakieś inne krajobrazy. Chociaż widzę bardzo dokładnie lśniącą w
słońcu, gładką krawędź kamienia albo koleinę wyżłobioną w burym błocie,
wiem, że to nie są góry, ani to nie jest las. Wiem, że nie idę, nie skaczę,
tylko to wszystko jest jakieś pismo, które mam odczytać. Ten strach tak
samo: wiem, czego się boję, ale wiem także, że muszę ten strach odczytać.
“Ukrzyżowanie'': Ziemia krzyżów. Setki, tysiące krzyżów. Krzyże przy
drogach, krzyże na pustkowiach, na dziedzińcach domów, na placach
publicznych. Ciała wysuszone, wykrwawione, sczerniałe, skręcone w
mękach agonii. Jeden krzyż pusty. Na ulicach nieliczni przechodnie i dużo
żołnierzy w grupach. Wszyscy patrzą w ziemię. Tylko w pobliżu pustego
krzyża przystanęło kilka osób i podniosło ku niemu wzrok.
Dróżką przez puste pole, za miastem, dwaj ludzie pchają wózek, na
którym leżą zawinięte całunem zwłoki. Kierują się w stronę pobliskich
skał.
29 XI 1982
Miłość to nie jest uczucie dla osoby, dla sprawy. Miłość to jest
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wewnętrzna zdolność całkowitego oddania: tę zdolność ofiaruje się komuś,
czemuś — z powodów, które mogą być racjonalne lub zupełnie
nieracjonalne. O racjonalności trudno w ogóle tu mówić — raczej jakimś
uzasadnieniu, na przykład, upodobaniu, pociągu etc. Może to upodobanie
być, ale może go nie być. Wówczas nasza miłość przypada komuś, kto —
racjonalnie rzecz biorąc — na nią nie “zasłużył''. Na tym polega jej
tragiczność. Wartości przez to nie traci, tylko boli, a w bólu zyskuje nowy
wymiar.
30 XI 1982
Wczoraj konferencja z Prymasem w sprawie osiedla — wotum za
[ocalenie] Papieża; Prymas wydał mi się rozumny, prosty, rzeczowy,
bezpośredni.
Wieczorem koncert poezji w kościele NM Panny na Nowym Mieście.
Prymas wygłosił homilię, a na końcu “słowo pasterskie''. Homilia była
prymitywna i nieskładna, a to źle, bo mówił do inteligencji. Słowo
pasterskie najpierw bez sensu, a potem — niestety — do sensu: wezwał
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aktorów, aby powrócili do telewizji. Spotkamy się przy telewizorach.
Zrobił to grubiańsko, nie oddając ani słowem czci ich poświęceniu,
determinacji, odwadze. Stanął po stronie władzy. Zrobił to niemal nazajutrz
po kampanii oszczerstw przeciw aktorom w telewizji, zrobił to w dniu, w
którym Hanuszkiewicza usunięto z dyrekcji Teatru Narodowego i
oznajmiono o likwidacji Teatru Dramatycznego (to ostatnie nie jest
pewne)1. O tych decyzjach nie został zawiadomiony, choć Łapicki, który
wiedział o apelu, jaki Prymas miał wygłosić, poszedł specjalnie na
Miodową, aby tę wiadomość przekazać. Tak przynajmniej twierdzi.
Bojkot oczywiście trzeba zakończyć i jedynym człowiekiem, który
mógł to zrobić, był Prymas, a koncert dobrą do tego okazją. Niedługo
zakończy się stan wojenny, wyjdą internowani (wczoraj zwolniono znów
około 300 osób), będzie jakaś amnestia, znikną więc bezpośrednie
przyczyny bojkotu. Lepiej, żeby jego zakończenie zostało poprzedzone
apelem Prymasa, niżby miał się on po prostu rozpłynąć. Było to więc dość
dobrze wymyślone. Pozostaje sprawa argumentacji i stylu. Trudno było
zrobić to gorzej. Czy to od Prymasa powinno było paść zdanie: “nie
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będziemy robić teatrów z kościołów'', a z teatrów kościoły? I to w toku
rozumowania, w którym ubolewał nad zeświecczeniem kultury i nad
opłakanymi skutkami rozdzielenia kultury od religii? Jego myśl biegnie
utartymi szlakami, które nie schodzą się razem: utartymi szlakami
staroświeckiego klerykalizmu i utartymi szlakami państwowego
prymatyzmu. Sprzeczności nie dostrzega i wikła się w nie, podobnie jak
wikła się w zawiłości polskiej gramatyki i szarpie beztrosko wszystkie
ogniwa logiki, uczuć i języka. Oznacza to, że będziemy mieli konflikty — i
to poważne — z błahych powodów, tak jak miewaliśmy je tyle razy z
władzami.
I w końcu ten konflikt będzie miał też błahy powód: w doborze słów. A
jednak jest to takie ważne! [...]
3 XII 1982
O rozwiązaniu Teatru Dramatycznego i przejęciu przez MKiS
bezpośredniej kontroli nad Teatrem Narodowym (i dymisji
Hanuszkiewicza) podano w TV tego samego wieczora, kiedy Prymas
3860

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

wygłaszał swój apel o powrót do TV i radia. Nazajutrz ogłoszono
rozwiązanie ZASP-u1. Głos Glempa zabrzmiał więc jak wystrzał na
koncercie: brutalnie i bezsilnie.
———
Na co cierpi człowiek we współczesnej Polsce? Przede wszystkim na
brak nadziei. Czy cierpi na brak nadziei bardziej teraz, niż cierpiał w całym
powojennym okresie? Bardziej, bo uwierzył najpierw Gierkowi, a potem
“Solidarności''. Uwierzył w możliwość zrealizowania gospodarki i
osiągnięcia odczuwalnych korzyści bez reform politycznych, a więc bez
kosztów; a następnie uwierzył w możliwości częściowej reformy
politycznej. Utrata nadziei politycznych przyszła natychmiast po utracie
nadziei ekonomicznych. Polacy nagle znaleźli się w stanie zarówno
gospodarczej, jak i politycznej pauperyzacji.
Wraz z kryzysem nadziei przyszedł więc kryzys zaufania. Polak stracił
zaufanie do kierownictwa politycznego, tzn. do legalnej struktury władzy, a
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sztucznie motywami sentymentalnymi podtrzymuje w sobie zaufanie do
kierownictwa “Solidarności''.
Kryzys zaufania jest tak totalny, tak katastrofalny, że lada chwila
obejmie Kościół. Zresztą zaufanie do Kościoła jest tak cząstkowe, jak
cząstkowa jest odpowiedzialność Kościoła. Może on przyjąć tę
odpowiedzialność tylko na gruncie udzielonym mu przez państwo — więc
na gruncie akcji charytatywnej i akcji moralnej; może opiekować się
więźniami i nawoływać do spokoju. Nic więcej. [...]
Z całego nieba Polaków, tj. ze wszystkich ich złudzeń, jeszcze tylko
Papież pozostał nienaruszony. Ale nie wiadomo, co ma sprawić. I komu?
Przecież, przyjeżdżając tutaj, społeczeństwu nie da nic poza dobrym
słowem, natomiast utwierdzi u władzy Jaruzelskiego. Więc czyim
argumentem jest Papież: Kościoła, narodu czy WRON-y? [...]
———
“Polsce zaświta nadzieja zbawienia dopiero wtedy, gdy jak najwięcej
3862

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Polaków zaprzestanie mierzyć, co mogą, aby rozważać jedynie, co
powinni'' (Biskup Kajetan Sołtyk).
Co powinien Jaruzelski? Co powinien Glemp? Co powinien Wałęsa?
Co powinien robotnik, nauczyciel, administrator?
Co powinienem ja?
Cóż ja mogę? Pytanie odruchowo źle sformułowane: “co mogę'', a nie
“co powinienem''?
Pytanie o powinność — co to jest? Kto mi na to da odpowiedź? To jest
zupełnie inne pytanie niż o wolność. I to jest inne pytanie niż o obowiązek.
Wolność to jest to, co mogę. Obowiązek to jest to, co muszę. Powinność to
jest więcej, niż mogę, i więcej, niż muszę.
[...]
9 XII 1982
Konfuzja wokół “Twórczości'': jestem czy nie jestem “zawieszony''. W
redakcji powiedziano mi, że jestem z powrotem na liście redakcyjnej, a w
rachubie, że pobieram znów 100% pensji. Poszedłem więc spytać o to w
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dziale kadr. Tam zrobiono wielkie oczy: nic się nie zmieniło. I pokazano
mi książkę “Twórczości'', z której jestem wykreślony z adnotacją: “oddany
do dyspozycji działu kadr''. A co z tego ma wyniknąć? Nikt nie wie.
[...]
13 XII 1982
Punktualnie o północy zadzwonił Andrzej Wierusz, fizyk z Instytutu
Badań Jądrowych, pierwszy człowiek, którego poznałem jako
współinternowanego w budzie na Wilczej.
— W pierwszą rocznicę naszego poznania chciałem pana pozdrowić —
powiedział. Pozdrowił, zbudził i teraz zasnąć nie mogę, bo mnie opadły
wspomnienia.
A generał zapowiedział bardzo mętnie zawieszenie stanu wojennego.
Mają to być bardzo ograniczone posunięcia. “Nie po tośmy wprowadzali
stan wojenny — powiedział — żeby pozwolić teraz na zaprzepaszczenie''...
czegoś tam. Powiedział, że “internowanie nie będzie więcej stosowane''.
Ale nie wynika z tego, że wszyscy internowani rok temu będą
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wypuszczeni, a dotychczas to około 300 osób, w tym cała Komisja
Krajowa poza Wałęsą i niektórzy eksperci jak Mazowiecki i Geremek.
———
A jednak powieść?
Inspiracja: Biesy: znalazłem tam rozwiązanie problemu narratora. Jest
to milczący przeważnie, a wszędobylski świadek, którego rozum i
charakter uczestniczy wszakże w wypadkach. Jego etyczne zaciekawienie
wprowadza ład; jego wszechstronna inteligencja przenika wypadki i
charaktery ludzkie. Jego obecność nie wymaga uzasadnień, jest konwencją,
która tłumaczy się sama przez się, ale jest także uznana przez charaktery
powieściowe, przez bohaterów, którzy przy różnych okazjach jednomyślnie
oświadczają mu swoje zaufanie i szacunek. To jest dla mnie bardzo ważne
odkrycie, bo nie umiałem dotychczas wybrnąć z dylematu narracji.
Narrator osobowy wymagał przyjęcia konwencji wyznania czy pamiętnika;
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narrator bezosobowy narzucał wielopłaszczyznowość akcji i wiedzy, ale
pozbawiał mój styl tego, co jest jego najmocniejszą stroną, tj. barw
osobistego sądu. To rozwiązanie jest idealne.
“Może mnie kto zapyta, skąd wiem o tak drobnym szczególe? A co
powiecie, jeżeli sam bywałem tego świadkiem? A co, jeśli Stiepan
Trofimowicz nieraz płakał na moim ramieniu...?'' (Biesy)1.
[...]
15 XII 1982
Napisać taką książkę, którą sam chętnie bym przeczytał? Jaką książkę o
wierze i religii sam chętnie bym przeczytał? Taką, która by mnie jeszcze
raz przekonała, że to wszystko prawda i że nie mylimy się, tkwiąc przy
Kościele, wracając do Kościoła, namawiając innych do Kościoła,
utrzymując, że Kościół jest “siłą'' czy “wartością'', czy wreszcie “prawdą''.
Bo przecież łatwo, nader łatwo dowieść, że to wszystko nieprawda. Że
siła Kościoła jest w istocie inną siłą, że to nie on trzyma rodziny, ale
odwrotnie, rodzina go stwarza. Że to nie on umacnia życie narodowe, lecz
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sam jest emanacją życia narodowego. Że to nie on jest wartością, tylko
wręcz przeciwnie: wszystkie wartości ogólnoludzkie — miłość,
sprawiedliwość, wolność — właśnie on zaciemnia, przekręca, poddaje
różnym doczesnym służbom. Że jest więc archaicznym przeżytkiem,
szacownym zabytkiem Europy i jej kolonii, którym można posłużyć się
politycznie, którego można używać dla celów wychowawczych, który jest
też sprężyną turystycznego biznesu (jak wszystkie zabytki), jednym
słowem, jest cenny, tak jak cenne są inne instytucje i dzieła kultury
europejskiej,
np.
literatury
narodowe,
których
nauczanie,
rozpowszechnianie (wraz z osobliwym kultem ich twórców) jest jakby
równoległym do kościelnego cyklem wtajemniczenia i równoległym do
kościelnego rytuałem; albo historie narodowe, albo różne mity, kulty i
rytuały domowe. Więc ważny, cenny, wartościowy, ba! piękny, ale czy
prawdziwy? Czy prawdziwy w inny sposób, niż prawdziwe są owe mity
narodowe i domowe, i cenny w inny jakiś sposób, niż cenne i piękne są
rytuały domowe i rodzinne? Czy prawdziwy i cenny absolutnie i
nieskończenie? Czy wiara w Kościół, jako znak obecności Bożej na ziemi i
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związków człowieka z Bogiem żywym, i wiara w Boga żywego jest jedną z
wiar naszego życia, czy jest wiarą ponad wiary — i źródłem wiary
wszelakiej?
———
Co do powieści: nie było mnie w mieście 25 lat, przyjechałem tam już
po wojnie, na emeryturę. Zastałem miasto w ruinie, ludzi w rozsypce i
próbuję się dowiedzieć, co tu się działo. Spotykam przyjaciół: Janka —
prof. B., który wytułał się po zagranicznych uniwersytetach, Ludwika,
który ma za sobą prawdziwą karierę międzynarodowego guru, cynicznego
Keta, który spławiwszy pewną ilość żon, znów zamieszkał w
sublokatorskim pokoiku i snuje opowieści... Ja jeden dojeżdżam z
Warszawy, gdzie mam mniej więcej normalne życie (jestem redaktorem
wielkiego magazynu, członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji,
dyrektorem teatru muzycznego — dwoję się i troję, co mi wielu ma za złe),
ale raz po raz wymykam się z miasta, niby ruchliwy biznesman, który ma
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jakieś hobby — polowanie na motyle albo archeologię... Uprawiam
archeologię wspomnień.
Miasto ginie. Ginie na wiele sposobów. Ginie jego materialna sfera.
Giną jego instytucje i obyczaje... Rozkłada się tkanka społeczna. A teraz
jeszcze zginęło coś więcej. To, co zginęło teraz, skupia się w postaci i w
losach Isi.
Każdy z moich przyjaciół był chyba w niej zakochany. Każdy ma
własną wersję jej żywota. Każdy ma swoje żale do niej i swój wyrzut
sumienia.
Ta Isia to “Solidarność''.
[...]
27 XII 1982
Newman napisał, że największą mądrością jest zrozumieć, że nie wolno
pisać i mówić o sobie. Otóż, ja się na to zdobyć nie umiem. I wciąż
powracam do tego samego w upartym przekonaniu, że w mojej biografii i
moim charakterze tkwią jakieś niezwykłe skarby, których odkrycie
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wszystkich olśni. A tymczasem tak nie jest. Dobry jestem tylko wtedy, gdy
opowiadam o cudzych, obiektywnych rzeczach. Kto ma prawo mówić o
sobie? Baudelaire mówi, że każdy, byle nie nudził1. Ale to nieprawda. On
sam jest dowodem, bo swojej wielkiej powieści o sobie i o świecie nigdy
nie napisał. Nikt nie ma prawa mówić o sobie!
[...]
———
Nie ma chyba ani jednego pisarza, który nie poniósłby klęski na
autobiografii. Kto jest w stanie przeczytać dzisiaj Zmyślenie i prawdę?
Czytano to, póki istniało zainteresowanie dla Goethego i powszechne
przeświadczenie, że jest geniuszem. Książka jest spełnieniem konwencji i
sam Goethe jest geniuszem konwencji1. Więc można wracać do niego jako
do pewnej konwencji i znajdować upodobanie w tym, co pomimo niej
zdołał utrwalić z naturalnych barw życia i swego charakteru, ale nie do tej
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książki, w której swe życie, charakter poświęcił konwencji bez reszty.
Czyjaż to autobiografia zachowała się — prócz awanturniczych opowieści
awanturników, jak Celliniego.
Współczesny autobiografizm — z inspiracji psychoanalitycznej — jest
blagą wierutną. Jego powodzenie było oparte wyłącznie na śmiałościach
erotycznych, zwłaszcza autoerotycznych (Leiris, Gombrowicz), i na
przyjemności, jaką ogółowi sprawiało wyznawanie zła. Wszystko to
potomstwo Stawrogina2. Czytasz, wypatrując tylko, kiedy dojdzie do
zgwałcenia dziewczynki lub znęcania się nad własnym członkiem. W opisy
religijnych czy politycznych ekstaz nikt nie wierzy. Może twoi krewni i
znajomi będą mieli łzy w oczach, ale nie wierz im: będą się co najwyżej
cieszyć Tobą, żeś się wypowiedział i żeś im powierzył swoje wynurzenia.
Będą się cieszyć sobą, jako twoimi powiernikami, ale ogół wzruszy
ramionami: jeszcze jeden Stawrogin — pomyślą. Pisz powieści.
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1983

[...]
5 I 1983, Zakopane
[...]
Myśl, która mi przyszła ostatnio podczas mszy św. w kościele
Zbawiciela: że słowa “wiara'' używamy w ogóle w fałszywym sensie.
Wiara kojarzy się we współczesnej polszczyźnie z pewnym szczególnym
rodzajem przekonania; z przekonaniem, które w przeciwieństwie do
wiedzy empirycznej opiera się na zaufaniu i — ewentualnie —
posłuszeństwie. Ten rodzaj przekonania jest wszakże tylko częścią wiary i
dotyczy raczej jej wyrazu zewnętrznego. Ta część wiary jest kulturą.
Natomiast w swej głębokiej, najgłębszej istocie wiara jest zdolnością
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rozumienia i odczuwania rzeczy bliskich lub — jeśli kto woli —
wyobraźnią transcendentalną. Może to ktoś również nazwać właśnie
niezdolnością — lub niezdolnością do myślenia kategoriami skończonego
czasu i skończonej przestrzeni, a także do myślenia kategoriami
osobowymi.
Taka niezdolność rodzi ów szczególny rodzaj świadomości:
świadomość nieskończonego czasu, czyli wieczności, świadomość
nieskończonej przestrzeni, czyli kosmosu ponaddoświadczalnego (nieba), i
świadomość bytu superosobowego, czyli Boga, i złączonych z nim
wszystkich zmarłych i nie narodzonych ludzi.
Pytanie: czy ta świadomość (wyobraźnia transcedentalna) jest
wrodzona czy wmówiona. Jest darem czy dziełem kultury; jest
wzbogaceniem czy zubożeniem człowieka; jego potęgą czy klęską, swoistą
mądrością czy swoistą ignorancją.
Jak ona się u mnie rodziła — czy też ja się razem z nią urodziłem?
Zakopane, 8 I 1983
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Przywrócono mi etat w “Twórczości''. Odbyłem rozmowę z dyr.
Woźniakiem i komisarzem wojskowym. Zrobiłem wszystko, żeby mnie
zwolniono, ale oni mieli wyraźną instrukcję (podobnie jak kiedyś płk
Romanowski) i gdybym im nawet w gębę napluł, oświadczyliby mi z
radością, że to właśnie jest potrzebne dla porozumienia narodowego. Aby
tylko nie atakować partii. Podczas, gdy to jest właśnie to, co atakować
należy nieprzerwanie i wszelkimi środkami.
[...]
Zakopane, ? I 1983
Z Dzieci Prusa: “Niedojrzałe społeczeństwo! Chłop nie czuje
wspólności ze szlachcicem, ani mieszczanin z chłopem... Syn odrywa się
od ojca, a wnuk od dziada... Jesteśmy pocięci na kawałki, wzdłuż i wszerz,
jak biedna glista ziemna, którą łobuzy przygotowują do osadzenia na
haczyku wędki''1...
Zakopane, 16 I 1983
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Wielki śnieg. Ładnie. Przyjemnie. Niechęć do pisania i myślenia.
Niechęć do siebie. Poczucie winy. Bezradność. Kiedyś z rozpaczy
zacząłem pisać list do samego siebie. Drogi X... I niepotrzebnie zacząłem
traktować siebie jako kogoś drugiego, kto dawno temu opuścił kraj, nie
wie, co się tu dzieje, ale chciałby wiedzieć, ja zaś chciałbym z kolei
zasięgnąć jego opinii, więc opowiadam mu wszystko: jak to żyjemy, co
myślimy, cośmy przeżyli, czego się spodziewamy... Może byłby to pomysł
na pisanie, ale mi się nie chce. Gdzie to wydam, komu sprzedam?
Zakopane, 20 I 1983
“Gdy będziemy myśleli, że winy są wspólne i grzech zbiorowy —
rozprószymy się. Ale gdy każdy będzie czuł, że on jest może głupi, zły —
ale Polska jest dobra, nikt nam nic nie zrobi''. (St. Brzozowski: Sam wśród
ludzi).
[...]
Warszawa, 6 II 1983
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Powiedział mi wyraźnie: tego nie napiszesz. Potrafisz, ale nie
napiszesz. Podziękowałem Mu.
8 II 1983
Wiem! Wiem, co mam robić: pisać eseje na zadane czy wybrane tematy
historyczne, społeczne, moralne, literackie, bo to robię dobrze — pisać
eseje, to znaczy czytać, notować i dywagować. A poza tym — nie siląc się
na oryginalność, robić to, co robiłem dotąd, i to, co robią inni: “snuć
powieść swego życia'', w której teraźniejszość mieszałaby się z
przeszłością, tak jak to było w moim jaworzańskim dzienniku, tak jak to
robi Brandys w Miesiącach2. Tak jak to robił Gombrowicz, tak jak to w
gruncie rzeczy robi Konwicki. To jest dobra forma, i to jest forma jedyna, i
choćby nawet uprawiali ją wszyscy pisarze jednocześnie, nie znudzi się, bo
każdy ma coś do dodania, nawet gdyby wszyscy na jeden temat pisali. To
jest tak powszechna forma wypowiadania się, jak powszechną formą była
kiedyś powieść fabularna.
[...]
3876

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

15 II 1983
Inkwizycja domaga się ode mnie, abym w ciągu sześciu tygodni, tj. w
okresie Wielkiego Postu, napisał “książkę''.
Co to ma być za książka? Inkwizycja w chytrości swojej mnie
pozostawiła wybór, chcąc, abym dokonując go, zbawił się lub potępił sam.
Sąd czeka, termin już wyznaczony, drwa na stos narąbane. Co mam
napisać? Co w tak krótkim...
[...]
10 III 19831
Wczoraj wizyta w klinice okulistycznej. Decyzja, powiedział doc.
Kęcik, należy do mnie, bo oko jest moje.
Moje, rzeczywiście. Mrugam nim, przymykam, odmykam i staram się
wyobrazić sobie, jak to będzie, kiedy go nie będzie.
Gdyby nie choroby, nie umielibyśmy umrzeć. Są stanowcze jak śmierć
i nie można umknąć przed nimi, tak jak się umyka przed wszelkimi
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sprawami życia. Rozumiem teraz, skąd ludzie chorzy mają tyle siły i
energii. Bóg przedłużył mi dzieciństwo aż do 54 roku życia, utrzymując
mnie w doskonałym zdrowiu i nie wymagając ode mnie żadnych
stanowczych decyzji. Teraz próbuje mojego charakteru.
Na razie nie mówię nikomu, jak się naprawdę rzeczy mają.
Powiedziałem o tym tylko Zbyszkowi Kubikowskiemu, który mi
zaproponował odstąpienie swojego miejsca na wyjazd do Szwecji.
Ale przedtem muszę jeszcze odbyć dodatkowe konsultacje: może to nie
guz, tylko skrzep, może da się to usunąć i oko zostanie? Jest jeszcze cień
nadziei, ale wolę się do niej nie przywiązywać.
15 III 1983
Pani Trzcińska-Dąbrowska w szpitalu praskim, która zajmuje się tylko
guzami na oku, powiedziała, że jest to na pewno guz, i to złośliwy
czerniak. Jedynym sposobem na niego jest usunięcie oka. Ale miała jeszcze
niejakie wątpliwości, bo guz powinien być całkiem czarny, a nie jest
całkiem czarny. Więc żeby wypróbować jego wewnętrzną strukturę,
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sprawdzić, czy się w nim coś nie przelewa, nie rusza, położyła mnie w
szpitalu z zasłoniętymi oczami, na lewym boku. Przeleżałem sześćdziesiąt
kilka godzin z głową przylepioną lewym policzkiem do poduszki,
karmiony przez Kazię i pielęgniarki, ale nic z tego nie wyniknęło. Guz
tkwi, jak tkwił, w miejscu, tyle że nie taki czarny, jak powinien być. Mam
jeszcze jechać do Krakowa na konsultacje do prof. Machowej. Kazia stara
się jeszcze o wyjazd do centrum okulistycznego w Essen, aby tam zrobić
zdjęcia w podczerwieni. Pani Trzcińska na pożegnanie poddała mi jeszcze
myśl, że ten guz może być już przerzutem z innego jakiegoś organu, i
wypytała mnie z troską np. o moje czynności gastryczne. Wyszedłem od
niej z poczuciem zupełnego zaraczenia i już nie o moim oku lewym myślę,
aby je zachować, ale o życiu.
Leżąc tak sobie na lewym boku, doszedłem do wniosku, że jedyne
racjonalne wytłumaczenie — racjonalne — powtarzam — tego dziwnego
przypadku, który mnie spotkał, jest takie, że to nie moje oko i nie moja
choroba. To Pan Bóg zachorował na moje oko, tzn. moje chore oko jest Mu
potrzebne do zachowania jakiegoś bilansu w Jego organizmie, którego
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jestem macierzystą komórką. Pan Bóg różni się ode mnie (który też
władam niezliczoną masą komórek, wiele z nich skazując nieświadomie na
śmierć), otóż tym różni się ode mnie, że o każdej z nich wie, o każdej z
nich pamięta, czyli kocha. W to przynajmniej wierzę i modlę się do Boga
tak:
Dobry, biedny Boże, nie płacz z powodu mojego oka, na które
zachorowałeś, nie płacz z powodu mojej śmierci; gdy będę już martwą
komórką Twojego organizmu, nie będę Ci sprawiał bólu i pozostanę tylko
w Twojej pamięci, a to mi sprawi nieskończoną radość. Mam tylko
wątpliwości, czy jako komórka Pana Boga wypełniłem należycie zlecone
mi funkcje. Otóż nie — np. nie napisałem przedmowy do Mochnackiego
— i bardzo nad tym boleję. Przebacz mi dobry, biedny, chory Panie Boże,
przestań u mnie chorować, przebacz mi, dopuść do swej pamięci, do swojej
wyobraźni, do swojej miłości...
Tak mniej więcej się modlę. Ale czasem znacznie prościej: Boże —
mówię — Jezu, Matko Jezusowa, wszyscy, do których moja matka modliła
się, aby mnie zachować przy życiu, zachowajcie mnie jeszcze przy życiu.
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Chcę żyć.
I nie myślę, że się narzucam: to nawet obowiązek wobec siebie i
wszystkich, którzy mnie kochają.
Powinienem coś zamknąć, uporządkować, ale — nie potrafię. I w takiej
bezczynności pokutuję za moje lenistwo, za moją gnuśność, za moją
bezczynność przez tyle lat.
16 III 1983
Uspokojenie. W najgorszym razie nicość, która nie boli. W najlepszym
Bóg, który kocha — żyć Jego życiem, Jego świadomością, Jego miłością.
Rozstanie — nic nas nie rozerwie. To niemożliwe. Przez miłość Kazi
doszedłem do miłości Boga. Bóg nas złączył nie po to, aby nas rozłączać.
Wymaga tylko trochę męstwa. I jakże można uchylić się od tego.
Kraków, 19 III 1983
Mam tu leżeć przez 10 dni w izolatce, z płytką kobaltu wszytą w oko.
Ma to być pierwszym zabezpieczeniem przed przerzutami w wypadku
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usunięcia oka, a ponadto daje mi pewną szansę jego ocalenia. Odwołujemy
więc wyjazd do Essen.
Wczoraj wizyta u Janka Szczepańskiego. Dziś spacer i kawa z Jankiem
Błońskim.
Ciepło.
Kraków, 20 III 1983
Nie należy ufać swym siłom umysłowym, tzn. wyobraźni, pamięci,
inteligencji; mogą z równą sprawnością produkować głupstwa, z jaką
produkują rzeczy wartościowe. Głowa to młynek i obojętne jej, co miele.
Głowie trzeba dostarczyć treści do mielenia. Trzeba ją rzeczywiście
“zająć''! Nie wierzyć temu, co ze środka idzie. Z głębi organizmu
wydobywają się widma, strachy, złudzenia. Kiedy leżałem w szpitalu
“Przemienienia'' z zalepionymi oczyma, w jednej pozycji, nachodziły mnie
wizje koszmarne, śmieszne, tajemnicze, bardzo malarskie i bardzo
literackie bez żadnego w tym mojego udziału. Zwykle w chwilach takiej
bierności, lub przed zaśnięciem, przychodzą na myśl i pojawiają się w polu
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wewnętrznego widzenia jakieś błahostki, które służą nie do usypiania się.
Dlaczego wtedy, jak na zawołanie zjawiło się coś, co było wewnętrzną,
ezoteryczną “lekturą''? Mury o przebogatych pokładach, barokowe portale
o motywach zwierzęcych i roślinnych, prawdziwe płyty nagrobne, a także
czyste — białe i żółte ekrany z przewijającymi się śmiesznymi owadami,
podobnymi do tych, jakie widziałem w stallach katedry w Toledo, i inne
dziwactwa, które mnie i straszyły, i zachwycały, i męczyły, i zajmowały.
Wydawało się, że to rzeczy niegdyś widziane spadły mi na pomoc, abym w
ciemnej pustce nie oszalał.
Warszawa, 21 III 1983
...Ale od tych widm właśnie bliski byłem szaleństwa.
———
Litość nad samym sobą. Self-pity1. To dopiero obrzydliwość! Ta ochota
do myślenia i mówienia o swojej chorobie, to upodobanie do najgorszego,
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ta hipokryzja, z jaką miłość własna stroi się w kostium litości nad innymi,
którzy z mego powodu będą cierpieć... Wszystko to prowadzi do
wewnętrznego wyniszczenia; sztuka chorowania jest zresztą sztuką życia w
stopniu zawrotnym. Chorzy umiejętnie mogą nas pouczyć o wewnętrznej
dyscyplinie, o pokonywaniu siebie, o nowym traktowaniu swego “ego'', o
właściwym przygotowaniu do śmierci; o pożytecznym wykorzystaniu
czasu pozostawionego nam do dyspozycji.
26 III 1983
Czas znowu zmiękł, spospoliciał. Nic mnie nie boli, widzę lepiej, bo
oko odpoczęło od atropiny. Nic nowego. Jak się leniłem, tak się lenię.
Mam tylko trochę więcej czasu dla siebie, bo mało wychodzę z domu i
wymawiam się od wszelkich zobowiązań.
[...]
28 III 1983
Walka z roztargnieniem bardzo podobna do walki z pokusami diabła,
jakie opisują święci asceci. Niesamowite obrazy próżności,
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samouwielbienia, litości nad samym sobą, pomst nad wrogami, tryumfów
nad rywalami, przygód, przyjemności, podróży, a w ostateczności nawet
cielesnych szaleństw, najeżdżają z siłą hord diabelskich i męczą mnie do
siódmego potu.
29 III 1983
[...]
Spotkałem T. i opowiedziałem mu o mojej chorobie, tak jakbym się nią
przechwalał. Kiedy mnie próbował bronić przede mną samym, dokładałem
mu jeszcze różnych upiorności, aby się do końca przeraził. Dopiąłem
swego! Pożegnał się czym prędzej, uciekł prawie, a ja wróciłem do domu
pełen wstrętu do siebie.
I pomyśleć, że zacząłem od tego, że nikomu nie chciałem powiedzieć.
30 III 1983
Na wszystkich niedelikatnościach i zaniedbaniach, które mnie teraz
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spotykają, robię rachunek sumienia za własne niedelikatności i zaniedbania
wobec wszystkich chorych, starych, opuszczonych, zaniedbanych,
upadłych. I uczę się na przyszłość, jeśli będzie jakaś przyszłość, uwagi dla
wszystkich potrzebujących.
4 IV 1983
Dzisiaj wyjeżdżamy do Krakowa. Wczoraj rozmowa z Kazią, jakby
pożegnanie. O ileż przewyższa mnie w samoświadomości i w energii
moralnej. Cały ciężar wzięła na siebie.
Kraków, 5 IV 1983
W szpitalu. Pokój długi, wąski, wysoki, trzy łóżka, jedno dziecinne,
trzy blaszane szafki, trzy zydle, wieszak, krzyżyk na ścianie. Sam. Za
oknem [...] białej chirurgii, żółta, pleksiglasowa klatka prof. Popieli i
kawałek starego kamienno-ceglanego muru klasztornego, a nad nim
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łamany dach kościoła Karmelitanek. Na białej chirurgii Kazia była
operowana na pierś, naprzeciwko — na czerwonej, umarł ojciec i sam
leżałem w grudniu 1950 roku; za nią na neurologii umarła mama. A w
lewo, zasłonięty kościołem, stoi szpital położniczy, gdzie Kazia urodziła
Jędrka. Mógłbym całe moje życie opowiedzieć nie wychodząc poza krąg
pięciu szpitali, znajdujących się w promieniu trzystu, może pięciuset
metrów1.
Okno otwarte, bardzo ciepło, szare synogarlice wchodzą na parapet
łypiąc na mnie przerażonymi oczkami.
Był dr Maciejewski na snobistycznej pogawędce; dał do zrozumienia,
że zadaniem lekarzy jest ocalić mi życie, a nie oko, i na to mam 80% szans,
a może więcej.
[...]
———
Dzień minął w półdrzemce, na jałowych rozmyślaniach. Jeszcze nie
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wiem, jak mam postępować. Była Kazia. Spytała dziś rano prof. Machową,
czy jest to guz pierwotny czy przerzutowy. Profesor powiedziała, że na
pewno pierwotny. A mnie prof. Trzcińska podsunęła myśl, że jest to już
przerzut. Pewnie nikt dobrze nie wie. To jest także niewiadoma.
[...]
6 IV 1983
Noc jakoś przeszła. Głowa mnie bolała. Jakieś sny, też bolesne, duszne.
Teraz też boli, ale mniej. Oko właściwie boli i bardzo migocze. Okno
ogromne, bez zasłony, po której tylko karnisz został. Brunatny zaciek na
ścianie. Gołębie nachalne, odpędziły synogarlice i same zjadły sucharka,
którego dla nich pokruszyłem.
Całe to pisanie moje: po co? Żeby się wyżalić? A cóż to za niedole
takie? Żeby się pochwalić, jak ja to dobrze opisałem?
Wciąż nie rozstrzygnięty dla mnie problem: co wolno napisać, co
wolno zużyć jako tworzywo — a czego nie wolno. Jest to problem “tabu''.
Była jakaś głęboka mądrość w przekonaniu, że są tematy, których
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poruszanie powoduje nieszczęście.
———
[...]
Czekam na Kazię, z chwili na chwilę bardziej niespokojny. Jakiż
jestem zależny. A co to będzie jutro, kiedy już tutaj nie będzie mogła
wejść, ani ja nie będę mógł wyjść do niej?
[...]
7 IV 1983
Po założeniu kobaltu. Bolało i boli. Bolały tępe ukłucia tuż przy gałce
ocznej, potem bolało rozciąganie pęsetami mięśni ocznych. Potem bolało
coś ostrego, co tkwiło w oku. Ale to powoli mija. Dostałem teraz jakieś
krople przeciwbólowe i jest lepiej. Dwanaście dni mam leżeć z tą drzazgą
kobaltową w oku. [...]
———
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Starsza pielęgniarka, która przyniosła nam kolację, obiecała nam
zmienić gazę, która zawilgła od krwi, łez, czy jakichś kropel. Nie przyszła
więcej. Kiedyśmy wreszcie zadzwonili, żeby się upomnieć, zjawiła się
inna, młoda, zajrzała tylko przez próg i powiedziała, że nie może do nas
wejść, a tamta — “po co się pisała''.
Młode kobiety boją się kobaltu, bo powoduje bezpłodność i jakieś tam
inne schorzenia organów kobiecych.
Jesteśmy więc właściwie zdani tylko na siebie. Nikt teraz nie poda
basenu, szklanki wody, nie opró...
Nie dokończyłem zdania, bo ta siostra, która nas tak ofuknęła,
przyjechała z całym wózkiem przyrządów, przemyła nam oczy i zmieniła
opatrunki.
8 IV 1983
Jest tu dziewczynka, może 4-letnia, pod opieką ojca, która już jednego
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oczka nie ma, a do drugiego mają jej założyć kobalt. Zdaje się, że ją położą
razem z nami w przyszłym tygodniu. Ojciec, młody, prosty człowiek, wozi
ją na wózku; dziewczynka rozgląda się ciekawie jedynym oczkiem — och,
Boże!
[...]
9 IV 1983, 635
Bóg, który mnie stworzył i ożywia, który złożył we mnie cząstkę swego
życia, chce wiedzieć, czy ja chcę żyć i czeka na znak ode mnie. Ten znak
to moja modlitwa. Bóg chce wiedzieć, czy jestem i chcę nadal być żywą
komórką Jego organizmu, w którym wyznaczył mi swoistą funkcję. Bóg
[...] czeka na znak ode mnie, a ten znak to moja — modlitwa o życie, o
zdrowie, o siły, o miłość, o zdrowie i życie moich bliskich. Ten znak, to
moja chęć do pracy i to, że ją z góry Bogu oddaję.
Proszę, Ojcze.
[...]
3891

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

11 IV 1983
Dzisiaj przyszedł inny ksiądz. Wtargnął bez pukania, ogromny,
barczysty, huknął od progu: kto tu do Komunii świętej? — tak głośno, że
pan Soczawa, który spał głęboko, zerwał się na równe nogi.
— Pan? — wymierzył we mnie paluchem. Przytaknąłem lękliwie. — A
pan? — też może? — krzyknął na pana Soczawę, który w krótkich gatkach
i w koszulce gimnastycznej stał już na baczność przy łóżku. Pan Soczawa
zaczął się mętnie tłumaczyć, że właściwie też może, więc bez dłuższego
gadania obdarzył go też Chlebem Anielskim i bez słowa opuścił pokój.
Widocznie tak być musi i Chrystus, który jadał z celnikami, zjawia się też
czasem w towarzystwie policjantów.
———
Przyniesiono nam dziecko, i to roczne, bez jednego oka, z kobaltem
założonym do oczodołu. Pan Soczawa jej nie odstępuje. Trzyma za palec,
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cmoka do niej, przewija ją, a nawet powiedział jej wierszyk o raczkunieboraczku. Trafił — można powiedzieć.
Dziecko jest milutkie, natomiast potworne są baby, które się nim za
pieniądze zajmują — jakieś sprzątaczki ordynarne, głupie i brudne.
Rodzice młodzi. Postali trochę pod oknem, potem poszli do miasta i wrócili
— z nowym żyrandolem.
———
Dziecko śpi. Matka odjeżdża, odbywszy z nami konwersację przez
okno. Była Teresa Błońska, ładnie, że posiedziała ze mną, ale do naszej
sytuacji odniosła się z prawdziwie lekarskim humorkiem. A jest ona — ta
sytuacja — mało zabawna, zważywszy, że siostry nie reagują w ogóle na
nasze dzwonki, w nocy śpią, a rodzice nie pomyśleli o opłaceniu
pielęgniarki do dziecka.
Nowa wiadomość, tym razem podana nam przez matkę Joasi przez
okno: przez całą noc nie będzie żadnej siostry kobaltowej, a więc nie tylko
nikt nam nie zmieni opatrunków, lecz i Joasia pozostała na naszej
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wyłącznej opiece.
Na szczęście pan Soczawa znalazł w sobie matczyne powołanie i
przewija dziecinę z prawdziwym zachwytem, pogadując do niej: — z gołą
dupką dziecko leży, co? Zadowolona teraz, co? Wytrzemy pupkę,
ubierzemy majty... Asia też zadowolona.
12 IV 1983
Noc już minęła. Były momenty okropne, zwłaszcza późnym wieczorem
przed przyjściem nocnej pielęgniarki. Kiedy zostaliśmy z panem Soczawą
właściwie sami, zdani tylko na grubą, ordynarną babę, która nawet na
dojarkę się nie nadaje, bo krowy doprowadziłaby do nerwicy, dziecko
bardzo płakało, zrywało opatrunki; zupełnie nie wiadomo było, co z nim
zrobić. Oczywiście cierpiało i należało dać mu środek uśmierzający, ale nie
było nikogo, kto by zechciał do nas wejść: pielęgniarki młode, bojące się
kobaltu, a lekarz dyżurny — gdzieś daleko, zupełnie dla nas nieosiągalny.
Na domiar złego nas też swędziały oczy pod nie zmienionymi opatrunkami.
Ale około 1030 zjawiła się pielęgniarka, która wszystko jakoś opanowała.
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Dziecku dała czopek, nam przemyła oczy, wypuściła nas na kupkę i potem
w nocy zachodziła, ilekroć dziecko zapłakało. Około trzeciej przebudziło
się i bardzo krzyczało z godzinę. Potem znów zasnęło i my razem z nim i
spaliśmy aż do nowego wtargnięcia żandarma w komży. Na dzień przyszła
poczciwa Helenka.
[...]
13 IV 1983
Noc minęła jako tako, natomiast wieczór był ciężki. Mała płakała ze
dwie godziny, może dłużej, od siódmej do dziesiątej prawie. Zgasiliśmy
światło i po ciemku, próbując ją jakoś uspokoić, kimaliśmy na łóżkach. Na
korytarzu był gwar jak w imieniny, telewizor ryczał dramatycznym jakimś
dialogiem, dziecko krzyczało wniebogłosy, pielęgniarka raz po raz
wpadała, potrząsała dzieckiem, coś mu wtykała do buzi, wylatywała
trzaskając drzwiami. Wreszcie namówiliśmy ją, żeby zamiast do buzi
wetknęła jej czopek do tyłeczka, bo było oczywiste, że dziecko ma jakieś
bóle. No i rzeczywiście. Poza tym był ostry dyżur, więc ruch na korytarzu
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nie ustał nawet po zgaszeniu telewizora. Ale myśmy jakoś zasnęli. O
czwartej Joasia zapłakała znowu, a ja podniosłem się do niej jak z łoża
tortur, z obolałą głową. I tak już potem ten ranek pociągnął się swoją
koleją. Teraz czekamy na śniadanie, Joasia śpi, głowa mnie nadal pobolewa
— mimo pyralginy i — co najgorsze — bardzo źle widzę zdrowym okiem.
Obraz mam zmętniały, rozmigotany, czytać prawie nie mogę. Wczoraj była
znów Teresa, naznosiła wiktuałów i 3 tomy Rahnera1. Chętnie bym
poczytał, ale utykam po paru stronach.
Dzień zimny, pochmurny. Wczoraj minął tydzień.
Przed chwilką zapukano do nas: rozległ się głos salowej, która nas
powiadomiła, że śniadanie zostawia dla nas na ławie przed drzwiami. Pan
Soczawa otworzył więc drzwi i przekroczył próg pokoju. Na to krzyk: —
Panoczku, panoczku, nie wychodźcie, bo my jeszcze chcemy być w ciąży!
Przyszła Teresa i przyniosła lampkę.
14 IV 1983
Pan Soczawa martwi się, bo śni mu się dom, podwórko, ale nie
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pokazują się ani żona, ani synowie. Dzisiaj mu się śniło nawet, że
sprzedawał swój samochód, a żony przy tym nie było. Dziecko krzyczało
umiarkowanie, z godzinę przed zaśnięciem, a potem już spało spokojnie,
do rana i nadal śpi. Wczoraj był Leszek, mój brat, przyniósł bułeczki z
polędwicą, kompot z truskawek i ciasto. I zawiadomił mnie, że umarł pan
Bator. Zabrzmiało to dla mnie całkiem jak wiadomość nadana panu
Jenialkiewiczowi2 przez jego korespondenta z Krakowa: “wczoraj umarł tu
pan Szuster'' — bo ja też nie wiedziałem, kto to był. Właściciel sklepu z
nasionami, jak się okazało. — Wszyscy nasiennicy zeszli się na pogrzeb —
powiedział Leszek. Zrozumiałem: nasiennictwo, to jego młode, najlepsze
lata, to jego branża, fach, wojsko i uniwersytet. “Nasiennicy'' zabrzmiało to
jak “chyrowiacy''1 albo “arkończycy''2, albo zgoła “czwartacy''3 czy
“leguny''4.
Czytam Rahnera, którego mi Teresa przyniosła, na przemian z
Zinowiewem5. Źle widzę na prawe oko — coraz to pojawiają się świetliste
plamy, drgania i muszę przerywać czytanie. Łatwiej pisać. Ale i tak
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największą dolegliwością jest niemożność wypróżnienia się o swojej porze.
Po wczorajszym bigosie, którym nas uczęstowano na obiad, była to
prawdziwie cicha — a chwilami nawet głośna tragedia.
Dwa tematy, dwa doświadczenia: polityczne i religijne. Są to też dwa
środowiska i dwie inspiracje. W Polsce zresztą zawsze występowały: temat
polityczny zjawiał się, gdy była nadzieja lub gdy nienawiść stanowiła
główny napęd psychiczny. Ale tuż za bezsilną nienawiścią stało
natchnienie religijne: przeniesienie historii człowieka na inny plan.
Wyzwolić się z tego mechanicznego niemal następstwa; zrobić jeden
stop z nadziei, nienawiści i miłości.
———
Na marginesie Zinowiewa: wywody autora o marksizmie, przed którym
nie można uciec. Myśmy tu w Polsce położyli lachę na całej ideologii; od
dawna wiemy — a może nawet zawsze wiedzieliśmy — że komunizm jest
oszukańczą zasłoną rosyjskiego imperializmu. Mieliśmy tylko przez
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pewien czas wątpliwości co do tego, czy na dłuższą metę imperializm
rosyjski nieco ucywilizowany, uczłowieczony przez marksizm, nie stanowi
właściwego podłoża dla rozwoju małych narodów międzymorza. Było to
wtedy, gdyśmy łapali oddech po ciosach, jakie nam w dwóch wojnach
zadał imperializm niemiecki, i gdyśmy z antypatią spoglądali na inwazję
amerykanizmu. Teraz wiemy, że rewolucja Rosji nie unowocześniła, że jej
już nigdy nie unowocześni, że więc dominacja Rosji oznacza dla nas
zacofanie i degradację i na tym polega nasz kryzys. Nie jest to w istocie
kryzys ideologiczny, tylko geopolityczny — nowy kryzys filozofii
narodowej, dla którego analogie mamy w historii XIX wieku — na
przykład w odwróceniu się od Rosji elity Królestwa Kongresowego.
Myśląc tak, chodzimy po ziemi, myślimy polityczniej i pragmatyczniej od
nieszczęsnych dysydentów rosyjskich, a nawet czeskich, którzy obnoszą po
świecie swoje rozczarowanie ideologiczne. Więc my mamy rację, ale ta
racja jest myślowo nieciekawa, lokalna i nazbyt historyczna. Analogie,
które nas tak frapują, nie ciekawią świata, który wciąż jest zagrożony przez
marksizm (albo wciąż jeszcze od marksizmu czegoś się spodziewa) i chce
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wiedzieć, nie jak Polacy walczą z rosyjskim jarzmem, lecz jak wygląda
marksizm w praktyce.
[...]
15 IV 1983
Nie ma innej śmierci, jak śmierć krzyżowa — w poniżeniu ciała, w
męce i osamotnieniu. O pozorach, które wokół umierającego stwarzają
bliscy lub podwładni, on sam nic nie wie, mimo wszelkich ulg i tak cierpi,
mimo wszelkich honorów i tak jest poniżony on sam.
Tajemnica Ogrojca: wiedzieć o tym i zgodzić się na to. Być
posłusznym i chcieć.
Ale to absurd: chcieć cierpienia, poniżenia i samotności. To absurd bez
miłości Chrystusa i miłości człowieczeństwa. Miłość Chrystusa i
człowieczeństwa to świadectwo posłuszeństwa i dobrowolna zarazem
solidarność z każdym cierpiącym człowiekiem i wiara w to, że w cierpieniu
właśnie dokonuje się jego przebóstwienie, że przez zgodę na cierpienie i na
śmierć, człowiek wchodzi w sferę Boskiej duchowości.
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[...]
16 IV 1983
Chcę żyć. Cokolwiek na ten temat mogę powiedzieć, cokolwiek mi na
ten temat podpowiedzą moje nerwy, zmęczone walką o życie — życiem
samym, to przecież chcę żyć, będę chciał żyć do ostatka, będę się życia
kurczowo czepiał, będę o to życie błagał, skamlał z mniejszym lub
większym poczuciem godności. Wolą życia napełniony jest wszechświat,
kto się jej sprzeciwi, wyłamie się ze wspólnoty z całym stworzeniem i
sprzeciwi się Stworzycielowi. Stworzyciel i stworzenie to jedno. Bóg jest
bytem. Byt jest Bogiem. Miłość Boga i miłość życia to jest to samo.
———
Już druga noc bardzo spokojna, dziecko doskonale sypia. Dr
Maciejewski wczoraj był u niej, zrobił jedną ze swoich niemądrych scen,
po czym odezwał się do nas zupełnie mądrze, w tym sensie, że bez tego
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dziecka nie poznalibyśmy, co to jest szpital i co to jest cierpienie. —
Cierpienie większe — dodałem. — Doskonale pan to ujął — wykrzyknął i
dodał: — powiedziałbym nawet — zrobił pauzę i dokończył: — dziękuję.
Pan Soczawa jest niezrównany. Wczoraj o piątej zbudziła nas pani
Władzia, pielęgniarka, mówiąca bardzo czystą krakowską gwarą: Idźciez
do klozetu... Gdy ja wstałem, pan Soczawa zerwał się także. Ja wyszedłem,
wróciłem i zastałem pana Soczawę siedzącego na skraju łóżka bardzo
zamyślonego. Po dłuższej chwili zapytał:
— Ksiądz już był?
— Nie — odpowiedziałem.
— To kto nas zbudził? — zdziwił się pan Soczawa, przekonany, jak
widać, że w półśnie przystąpił był do Stołu Pańskiego.
Ale ksiądz za karę nie przyszedł wczoraj w ogóle.
Niedziela, 17 IV 1983
[...]
Nie ma dla mnie innego wyjścia jak forma dziennika, którą od tylu lat
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uprawiam. Przepisać, uporządkować, wypełnić biografią, notatkami z
lektur, i w ten sposób “zintegrować'' siebie i swe “dzieło''. A potem, jeśli
Bóg pozwoli, ciągnąć dalej.
19 IV 1983
Po zdjęciu kobaltu: bardzo bolało. Leżę w malutkim przedpokoiku
przejściowym, przez który chodzą tam i z powrotem pacjenci z sali XI.
Tam panuje jakiś mały panek, który podniesionym głosem wygłasza
nieustanne perory. Przed chwilą usłyszałem: jak mnie przywrócą na urząd
prokuratora, to zrobię porządek... Wrzeszczy tak głośno, że nie mogę się
skupić nad lekturą. Życie duchowe w tym moim nowym miejscu będzie
nieco trudniejsze.
[...]
20 IV 1983
Życie jako cykl tajemnic — “tajemnice'' życia Chrystusowego, zawarte
w cyklu różańcowym.
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Cykl “tajemnic'' jako przeciwieństwo “faz'' rozwojowych. Cykl
“tajemnic'' — porządek wertykalny, porządek “wtajemniczeń'', porządek
zbawienia prowadzący do uczestnictwa w tajemnicach Bożych. Fazy
rozwojowe — porządek linearny, fazy rozwijają się jedna po drugiej, ale
się nie sumują, nie kumulują. Starość zaczyna się od początku w
nieświadomości, tak jak młodość. Umiera się w nieświadomości.
Tajemnice życia: miłość, grzech, ofiara, upokorzenie, wzgarda,
opuszczenie, rozłąka, pokój.
[...]
25 IV 1983
Baba z kuchni “kalwaryjanka'' — jak o sobie mówi, znajoma Józia
Sadzika, która mnie co dzień na schodach, gdzie rano spaceruję, wita
opowieścią o czyjejś śmierci, uczęstowała mnie dzisiaj tak: A może jakoś
pon wylizie... Dysc spod w sobote, ziemia sie zmocniła, sady kwitną, tak
piknie na świecie, skoda byłoby teraz umirać...
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Kraków, 28 IV 1983
Od przedwczoraj “na wolności''. Wizyty, gadanie, spanie, chodzenie.
Życie o wiele mniej prawdziwe niż w szpitalu. Na lewe oko prawie nic nie
widzę.
Warszawa, 30 IV 1983
Obraz w zdrowym oku mam tak rozmigotany, że już nawet własnego
pisania nie mogę odczytać.
1 V 1983
Trudniej w domu niż w szpitalu. Przystosowanie swoich ograniczonych
nagle możliwości do zwyczajnego życia niesie z sobą irytację,
upokorzenia, chaos. Wszystko jest trudne i nie ma tych tryumfów nad
innymi chorymi, które odnosiło się w szpitalu.
5 V 1983
Rozruchy 1 maja, rozruchy 3 maja, wtargnięcie (dwukrotne) do
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kościoła i do klasztoru św. Marcina. Pobicie ludzi, porwanie chłopców,
zdemolowanie apteki. Bicie ludzi na przystankach tramwajowych,
czekających przed czerwonym światłem etc.
[...]
14 V 1983
Jan Paweł II. Rozmowy z Frossardem1.
Wyjść poza siebie. Pozbyć się siebie. Być narzędziem. “Nie pragnę,
abym wiedział, nie pragnę, abym widział, chcę, ażebyś się mną posłużył''.
———
“Uwierzyć, to znaczy podjąć udział w posłannictwie Kościoła...''
(J.P.II)2
[...]
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Zielone Święta, 23 V 1983
Po pogrzebie Grzegorza Przemyka3 (na który nie poszedłem zresztą,
bojąc się tłumu, upału, zamieszania).
Mimo wszystko wątpię, aby zabójstwo chłopca było umyślne.
Uprowadziliby go wtedy i porzucili zwłoki gdzieś daleko. A czy wzięli go
umyślnie z planem pobicia, “dania nauczki'' jemu, matce i całemu
środowisku, czy też wpadł im w ręce, podchmielony i być może
agresywny, i rozjuszył ich tam jakimś odgrażaniem się... Trudno
powiedzieć. W każdym razie Prymas dostał dwa razy w twarz i nie
zareagował: napad na Komitet i — jakby przedłużenie — śmiertelne
pobicie Grzegorza. Prymas powinien był wziąć tych ludzi w obronę.
Dlaczego tego nie zrobił, a zamiast tego wspomniał tylko o “naruszaniu
świętych miejsc''? Zabrzmiało to okropnie, bo co jest większą zniewagą dla
Boga: naruszenie poświęconych miejsc czy znieważenie, pobicie i zabicie
człowieka! Ale dlaczego Prymas jest taki ostrożny w swoich reakcjach?
Przypuszczam, że jest ustawicznie szantażowany faktami współpracy
duchownych i świeckich działaczy z podziemiem, podobnie jak Prymas
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Wyszyński był kiedyś szantażowany współpracą z PSL-owskim i
faszystowskim podziemiem. Po raz drugi Prymas Polski jest postawiony w
niewygodnej roli gwaranta lojalności kościelnej. Musi składać różne
przyrzeczenia i zobowiązania w zamian za administracyjne ulgi dla
działalności Kościoła. Potęga, którą pyszni się niższy kler i jego
podopieczni, jest opłacana upokorzeniami Prymasa i Jego
niepopularnością. I nie tylko Jego — odium spada na wszystkich
biskupów, którzy muszą paktować z mniejszymi diabłami.
W tej sytuacji jest każdy, kto dziś zachował kierownicze stanowisko:
prezes PAN, rektorzy uniwersytetów, dyrektorzy szkół i teatrów. Wszyscy
oni swoją reputacją opłacają moralne luksusy opozycji, protestów,
bojkotów. Jest to niewdzięczna rola. Zszargają ich współcześni, wyłają
historycy.
Inna rzecz, że tym ludziom grożą też pewne zmiany moralne. Łatwo
bowiem przejąć się punktem widzenia władzy. Czyż Glempowi
udręczonemu dwuznaczną rolą, jaką musi odgrywać, nie wyda się w końcu
bliższy podobnie udręczony Jaruzelski niż jakiś gniewny proboszcz lub
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protestujący głośno, swobodny, przez Kościół utrzymywany
intelektualista? Najgorzej, jak życie polityczne i intelektualne elit
sprowadzi się do walki o reputację.
[...]
7 VI 1983
Po powrocie z Krakowa. “To wygląda dobrze'' — powiedziała prof.
Machowa i pewnie wie, co mówi. A cała sprawa odeszła już ode mnie, bo
normalna moja troska zajęła mnie w całości: co robić. Przyszło mi nawet
do głowy wznowienie felietonów w “Tygodniku Powszechnym''1, bo
jednak najlepiej wypowiadam się w takich krótkich “propos''2.
Wilga, 11 VI 1983
Niepewność. Można powiedzieć totalna niepewność, bo dotyczy
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wszystkich wymiarów rzeczywistości.
Za pięć dni przyjeżdża Papież3. Albo powie, czy uczyni, czy
spowoduje coś nadzwyczajnego, tak jak cztery lata temu, albo nie powie,
nie uczyni i nie spowoduje zgoła nic. Tak czy owak będziemy wstrząśnięci,
bo albo wpadniemy w entuzjazm, albo w rozpacz, i po wyjeździe Papieża
już nie będziemy tacy sami jak przedtem.
Jakie są pozytywne możliwości związane z przyjazdem Papieża? 1) —
amnestia dla więźniów politycznych; 2) — zniesienie stanu wojennego; 3)
— pomoc dla rolnictwa poprzez Kościół; 4) — nowy styl polityczny, który
Papież mógłby zapoczątkować; 5) — w najdalszej perspektywie jakaś
nowa “redystrybucja'' władzy w Polsce, uwzględniająca opinię i dezyderaty
większości; 6) — reforma ekonomiczna oparta o nowy układ polityczny w
kraju i o nową wizję Europy pojałtańskiej (ograniczenie roli partii,
swobodniejszy przepływ kapitałów i technologii, liberalizacja przepisów
walutowych i nowa ustawa o przedsiębiorstwach).
To jest to, czego społeczeństwo polskie mogłoby się spodziewać. Są to
też zmiany, które mogłyby rzeczywiście rokować wyjście z kryzysu
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ekonomicznego i impasu politycznego. Czy są to nadzieje realne? Nie,
oczywiście, nie.
Nie, bo Europa będzie ostatnim frontem, na którym ZSRR ustąpi
wobec Zachodu. [...] Europa jest raczej modelowym przykładem
koegzystencji. Dlatego tak pozostanie. Jeszcze w żadnej kancelarii ani w
żadnej euro-atlantyckiej głowie nie urodziła się myśl o rozbiorze
europejskiej części ZSRR. Szwedzki Karol XII pozostaje wciąż tej myśli
samotnym klasykiem bez następców, a polska irredenta od Kościuszki po
Wałęsę jej nostalgiczną chimerą.
Ale ZSRR po śmierci Breżniewa1 przeżywa nowy — trzeci w swych
dziejach kryzys władzy. [...] ZSRR jest to dziś przepompowany balon,
który może pęknąć przy lada wstrząsie. Nikt nie chce osłabiać ZSRR,
ponieważ pełni on funkcję porządkującą na zbyt wielkich obszarach świata.
Ale czy ZSRR wytrzyma swą własną wielkość i czy zdoła wyłonić bez
zakłóceń nową ekipę kierowniczą, która zapewni mu stabilność na
następne 15–20 lat przy tym samym rozdęciu wewnętrznej i zewnętrznej
potęgi? W to właśnie wątpię i to jest nowy — bodaj najpoważniejszy —
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element niepewności.
Tą niepewność podtrzymuje niepewność w Polsce. Niepewność
przywódców, którzy nie wiedzą, jakimi zasadami się kierować i czego się z
Moskwy obawiać, i niepewność społeczeństwa. [...]
Pierwszą nadzieją Polaków po włączeniu naszego kraju do radzieckiej
strefy wpływów, i ustanowieniu ustroju wzorowanego na radzieckim, był
powrót do status quo ante bellum2. Na skutek nowej wojny lub
wewnętrznego załamania ZSRR miałby utracić europejską strefę wpływów
uzyskaną po pokonaniu III Rzeszy i Polska odzyskałaby status państwa
samodzielnego, jakim była przed 1939 rokiem, a nawet wzmocnionego
wobec osłabienia obu swoich groźnych sąsiadów. I miało to również
oznaczać powrót do przedwojennego ustroju politycznego i gospodarczego
z poprawkami na korzyść klasy pracującej i chłopstwa. Ten stan umysłów
utrzymywał się aż do 1956 roku. Gdyby ówczesny kryzys polityczny
odbywał się w warunkach pełnej swobody politycznej, doszłoby zapewne
w Polsce do odtworzenia przedwojennego spektrum politycznego,
podobnie jak to się stało na Węgrzech w krótkim okresie rządów Nagy’ego
3912

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

albo w Czechosłowacji przed lutym l948 roku3. Ale inicjatywę polityczną
przejęła wtedy PZPR i błysnęła mirażem reformy systemu, ukazując
zarazem niemożliwość odtworzenia II Rzeczypospolitej w nowych,
powojennych warunkach geopolitycznych. Mirażem reform żyliśmy do 13
grudnia 1981 roku.
[...]
Wilga, 13 VI 1983
D.c. rozważań o tym, co będzie:
Najpierw miała to być reforma w duchu “oświeconej dyktatury
proletariatu'', czyli partii komunistycznej opanowanej przez liberałówreformistów1. Tych ostatnich szybko Gomułka przywołał do porządku i
realizował nadal stalinowski program forsownego uprzemysłowienia, tyle
że w oparciu o drobnotowarową gospodarkę wiejską, z której metodą kija i
marchewki wyciągał tyle żywności, ile trzeba było na wykarmienie kraju i
na eksport, umożliwiający zakup surowców i technologii. Nadzieją
3913

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Polaków była wtedy stopniowa likwidacja absurdu, jakim było
utrzymywanie kulejącego przemysłu kosztem kulejącego rolnictwa. Źródeł
absurdu dopatrywaliśmy się w dogmatyzmie Gomułki, który pomimo
korzyści, jakie ciągnął z rodzinnej gospodarki wiejskiej, patrzył na nią jak
na kułackiego diabła i popierał wszelkie formy przemysłowego
chałupnictwa, tzn. “antyeksportową'', krajową partaninę, zamiast kupować
licencje z Zachodu, na który patrzył jak na diabła kapitalistycznego.
Następna reforma mogła być tylko taka, jaką wprowadził Gierek,
technokratyczna w oparciu o kredyty i licencje zachodnie2. Wykonał to, na
co wszyscy w kraju czekali, i ani on sam, ani chyba nikt w kraju nie zdawał
sobie sprawy, że system nie zniesie nawet takiej reformy. A dalej już nie
wiadomo, co robić: nie ma ani ideologii i dogmatów, których trzymał się
Gomułka, ani kredytów, które uciułał Gierek. Próba “wywłaszczenia''
państwa i przeprowadzenia reform od dołu w oparciu o masowy,
autentyczny ruch społeczny skończyła się wprowadzeniem stanu
wojennego i przejęciem kontroli nad przemysłem przez wojsko i — zdaje
się — przez ekspertów RWPG. Polacy nie mają się czego spodziewać po
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PRL, której historia — jako formacji przejściowej — kończy się 13 XII
1981. Polacy już wiedzą, że o nowych zmianach i reformie w Polsce
zadecyduje bieg wypadków w Moskwie i w całym obozie wschodnim, a
będzie to albo ścisła kontrola wojskowo-gospodarcza (jeśli nowa ekipa
umocni się u władzy bez wstrząsów i na długo), albo — nie wiadomo co —
jeśli proces przejęcia władzy będzie równie burzliwy, jak bywał dotąd.
Wilga, 22 VI 1983
[...]
“O jakości filozofii decyduje jakość bólu ludzkiego, który chce
filozofia wyrazić i któremu chce zaradzić'' (Józef Tischner, Myślenie
według wartości)1. [...]
Na co cierpi dzisiaj człowiek w Polsce? Jaki człowiek? Przeciętny,
statystyczny? Na co ja cierpię — bo ostatecznie w sprawach myśli i uczuć
każdy może mówić tylko o sobie. Otóż na wszystko. Wszystko mnie,
proszę księdza profesora, boli, i pytany o to, długo mogę mówić.
Cierpię oczywiście na kryzys. Męczy mnie niedostatek dokoła —
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niedostatek społeczny — dziurawa, łatana cywilizacja.
Cierpię na kryzys porządku prawno-moralnego, który wyraża się w
instytucjach, w tym także takich instytucjach, jak Państwo, Kościół,
Literatura.
Cierpię na kryzys funkcji, czy też szerzej — na kryzys powołania, tzn.
nie wiem, jak mogę się przydać; zawodzą mnie moje własne role.
Cierpię na kryzys odniesień, bo te, których się trzymałem, zawodzą:
kryzys Zachodu.
Cierpię wreszcie na kryzys nadziei; po raz pierwszy uznałem, że czas
pracuje przeciwko mnie.
Cierpię na kryzys pociechy i nadziei ostatecznej.
I co na to wszystko ksiądz Tischner? Na to wszystko proponuje
filozofię “drugiego człowieka''.
Właśnie: doświadczenie człowieka w Polsce. [...]
———
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Wizyta Papieża
Papież jest symbolem jedności i powszechności Kościoła. W Jego
osobie przybywa, zjawia się Kościół Powszechny. Zjawia się Rzym. Rzym
jest tam, gdzie Papież. Papież jest w Zimbabwe — Rzym jest w Zimbabwe.
Papież jest w Hondurasie — Rzym jest w Hondurasie. Rzym był w Polsce.
Każda diecezja, parafia, rodzina zakonna i rodzina domowa znalazły się w
bezpośrednim promieniowaniu Rzymu — świętego centrum Kościoła
Powszechnego. Dla katolików jest to doznanie wybrania i jedności.
Ale przecież Kościół żyje Chrystusem, a nie Papieżem. Żywy Chrystus
przebywa w każdej katolickiej świątyni; zjawia się i powtarza swoje
zbawcze czyny w każdej mszy świętej, wszędzie, gdzie dwóch lub trzech
zgromadzi się w Jego imię. Każdemu, kto uczestniczy w Eucharystii, daje
łaskę wybrania. Biskup Rzymu nie reprezentuje Chrystusa w większym
stopniu niż biskup z Łomży i nie ma większej władzy nad Ciałem i Krwią
Chrystusa niż proboszcz z odległej wioski. Więc po jakiż to cud idą
mieszkańcy owej wioski, wędrując do Warszawy, Niepokalanowa,
Częstochowy? [...]
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Przyznam, że ulegam z tych okazji zarówno przyciąganiu, jak
odpychaniu. Postanowiłem nie iść na Trasę, lecz poczekać przy TV — a
jednak poszedłem i postałem, i przeżyłem ten wielki moment, kiedy
odezwały się dzwony — i oklaski. Była to w całym słowa znaczeniu
epifania jedności [...] Ciągnąłem potem na stadion, gnany tym potężnym
prądem...
Ale kiedy znajdę się w środku, mam ochotę uciekać. Wiać od tych
barier, głośników, transparentów, od tych księży w koronkach i
furażerkach... Ale w końcu ta kakofonia form, zachowań, dźwięków zwiera
się wokół jednej osoby, w jednym punkcie i wtedy nie ma siły, która by
mnie z tego miejsca ruszyła. I to jest epifania jedności. Jest widzialna w
symbolu mitry i papieskiego krzyża. Wreszcie, kiedy przebrzmią oklaski,
uspokoją się emocje — w głośniku rozlega się cichy brzęk. To dzwoni
trybularz i zaczyna się msza. Ta sama, co w każdym kościele. I wszystko
zostaje sprowadzone do źródłowej epifanii Kościoła, jaką jest Eucharystia
— właściwe centrum całego zgromadzenia i właściwe centrum Kościoła.
Może ten ruch duchowego rozproszenia i zgromadzenia jest tym
3918

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

właściwym przeżyciem, jak przeżycie silnej burzy.
Epifania to objawienie czegoś, co jest, lecz jest ukryte; znane, lecz nie
rozpoznane.
[...]
2 VII 1983
Bóg stworzył mnie, abym wypełniał dla Niego jakąś określoną służbę;
powierzył mi jakąś pracę, której nie powierzył nikomu innemu.
Przeto będę Mu ufał. Czymkolwiek i gdziekolwiek jestem, nie jest
możliwe, abym był odrzucony. Jeśli choruję, moja choroba może Mu
służyć; jeśli mam trudności, moje trudności mogą Mu służyć; jeśli jestem
smutny, mój smutek może Mu służyć... Urodziłem się, aby służyć Tobie,
aby Twoim być, aby pełnić rolę Twego narzędzia. Niechże będę ślepym
narzędziem Twoim. “Nie proszę o to, abym wiedział, nie proszę o to, abym
widział, proszę tylko o to, abyś się mną posłużył'' (John Henry Newman).
Niedziela, 3 VII 1983
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Lektura książki Tischnera. Czytam po raz drugi, jak gdybym czytał po
raz pierwszy. W dalszym ciągu nie wiem, co z nią zrobić. Miejscami
olśniewająca, miejscami nudna i mętna, a w ogóle tak rozdęta... Inna rzecz,
że ja jestem po prostu niekompetentny do jej “oceny''. Wszystko, co mogę
zrobić, to zapisać na jej marginesie jakieś glossy. Lub odtworzyć jej
konstrukcję.
8 VII 1983
“O jakości filozofii decyduje jakość bólu ludzkiego, który chce
filozofia wyrażać i któremu chce zaradzać''. Co to znaczy?
To znaczy, że Tischner wbrew swym Mistrzom, wbrew Husserlowi i
Ingardenowi, nie uważa filozofii za naukę, lecz ma ją na równi z poezją za
wyraz ludzkich uczuć, aspiracji i doświadczeń, i na równi z moralistyką ma
ją za narzędzie wychowania, rządzenia i zbawienia. Ma ją za służkę jakiejś
większej rzeczy. W sławnych dziełach filozoficznych i na sławnych
seminariach szuka języka i metody. Czy jest to “prawidłowe'', “słuszne''
stanowisko filozofa? Pewnie nie. Zresztą nie wiem, nie moja rzecz. Gdy to
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samo kto powie o literaturze, temu chętnie przyklasnę: relacja literatury i
bólu wydaje się naturalniejsza. Choć i tu budzą się wątpliwości. Wyrażać
ból i “zaradzać bólowi'' to znaczy to samo, co nieść pociechę, “krzepić
serca''. Czy nie to samo? Jeśli to samo, to sprawa ma swoją bibliografię i
została jak gdyby “przegłosowana'': bardziej ważkie głosy padły za prawdą
— za tym, żeby ludziom prawdę w oczy mówić.
Ale to wszystko ogólniki. Nudne ogólniki. Kiedy filozof pisze takie
zdanie o “jakości bólu'' i filozofii i jeszcze rzuca piorunem: “kto tego nie
rozumie, jest bliski zdrady'', to znaczy, że mu serce krwawi. I nie warto się
zastanawiać nad tym: “co ma filozof'' albo “co ma poeta'' (krzepić czy
prawdę mówić), tylko zastanowić się nad tym bólem ludzkim. On jest na
pewno. Pomówmy o tym, co jest na pewno, a potem zastanowimy się nad
tym, co jesteśmy mu winni.
[...]
19 VII 1983
Konfuzja: nic nie idzie, nic się nie klei. Czytanie Tischnera i wokół
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Tischnera1. Próba napisania czegoś o wizycie Papieża, dla “Więzi''2.
Głupstwa. Wszyscy sypią na ten temat sieczkę i ja sypię sieczkę. Sieczkę
narodowo-religijną, polityczno-ideologiczną.
[...]
20 VII 1983
Wizyta Papieża w Polsce w 1983.
Co to jest Polska roku 1983? Co to jest Kościół roku 1983? Co to jest
papiestwo roku 1983? Jak się to wszystko ma do siebie? 1. Polska roku
1983 jest krajem, w którym trzasnęło wszystko naraz: a) ideologia; b)
system ekonomiczny; c) system polityczny.
ad a) Ideologia lat siedemdziesiątych: że da się Polskę przepchać do
klubu krajów rozwiniętych drogą forsownej industrializacji za pieniądze
zachodnie, nie naruszając zarazem politycznego status quo. Jest to
niemożliwe: dochodzi do konfrontacji pomiędzy techniką produkcji a
sposobem zarządzania. Aspiracje rosną, a gdy nie można ich zaspokoić na
gruncie ekonomicznym, przenoszą się na polityczny. Forsownej
3922

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

industrializacji opartej o Zachód musiał towarzyszyć pewien liberalizm,
który stanowił mylny sygnał dla opozycji.
ad b) Trzasnął system ekonomiczny: zarządzanie nie przystosowane do
nowoczesnej produkcji i nie przystosowane do niej planowanie. Państwo,
które jest jedynym dysponentem surowców, energii i transportu “nie
zdążyło'' z energią, surowcami i transportem.
ad c) Trzasnął nie tylko system władzy, lecz także system sojuszów i
układów: ani RWPG, ani EWG, ani pakt poczdamski, ani Helsinki nie są
już tym samym, czym były przed polskim kryzysem.
22 VII 1983
Jest to może tragiczny głupiec, ale głupiec. Pierwszy z
komunistycznych przywódców Polski, który zdaje się wierzyć w wersję
historii, jaką sam stwarza, i wmawia narodowi i przeżywa ją z takim
przejęciem, z jaką grafoman opowiada swoje fabuły. Według generała
Jaruzelskiego to lekkomyślność, łatwowierność, niekarność, lenistwo,
pycha, pijaństwo doprowadziły Polskę na skraj przepaści, a on musiał
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narodowi zadać bolesny, ale ozdrowieńczy cios, aby go ocalić. To Polacy
rozłożyli gospodarkę swojego kraju. Generałowi na ustach wiszą jakieś
straszliwe, a wielkie cytaty z mów, jakie nad grobem Polski wygłaszali jej
wielcy wychowawcy: może Skarga, może Piłsudski. Z lubością pewnie
powtarza sobie słowa Wielopolskiego, że dla Polaków można jeszcze coś
zrobić, z Polakami nigdy. A o goryczy polskich układów i mężów stanu ma
pewnie całą antologię. I płacze nad nią, płacze nad sobą.
O tym, że gospodarka polska przestała funkcjonować na dwa lata przed
wybuchem strajków i pojawieniem się “Solidarności'' — generał zdaje się
zupełnie zapomniał. W tej chwili cała odowiedzialność za kryzys została
zepchnięta na lekkomyślny naród, bezczelną opozycję i — oczywiście —
na wrogów Polski zza Łaby, zza Renu i zza Oceanu. [...]
———
Oczywiście generał wspomniał o arogancji władzy i o tym, że protest
robotniczy był uzasadniony. Natomiast nie przyjmuje do wiadomości — i
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to zdaje się rzeczywiście nie przyjmuje do wiadomości — że kryzys
ekonomiczny lat 1976–1980 był w istocie kryzysem politycznym,
ponieważ ujawnił niekompetencję, korupcję, nieodpowiedzialność oraz
wewnętrzne skłócenie aparatu władzy na wszystkich jego szczeblach. Nie
wie lub nie pamięta, że w lecie 1980 władza naprawdę przestała
funkcjonować, a to, że nie można było wyłonić wtedy żadnego zastępczego
aparatu władzy, ujawniało niezdolność państwa do samoobrony. Wiadomo,
że nikt w Polsce nie może rządzić bez zgody Moskwy, więc gdy ci, na
których Moskwa się godzi, są do tego niezdolni, może tu rządzić tylko
sama Moskwa albo nikt. Ale Moskwa nie spieszyła się z decyzją, bo jest
też do pośpiechu niezdolna; więc rządził, kto chciał, dopóki ostatecznie
Moskwa nie wypchnęła Jaruzelskiego. Czy jest taki naród na świecie, który
by w takich warunkach nie spróbował jakiejś formy samorządu? [...]
———
Nic do mnie nie trafia. Przeczytałem i przejrzałem większość homilii
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papieskich i... pozostaję zimny. Nie, to nie Papieża wina. To moja wina.
Wina polega na tym, że nie wyznaczyłem sobie we wspólnocie polskiej
odpowiedniego miejsca, że nie przyjąłem na siebie w tej wspólnocie
określonych obowiązków; że swoimi uczuciami, nastrojami, myślami,
pracami, że swoim czasem manipuluję dowolnie, kapryśnie, że nie biorę za
nic odpowiedzialności. Dlaczego tak jest? Bo tak jest pomyślany, a raczej
tak został popsuty ten szlachetny, zdawałoby się, zawód, który wykonuję.
Zawód, którego nie można wykonywać w takiej samotności, izolacji...
...To nieprawda! Cała sztuka pisania polegała na tym, aby mówić do
ludzi z głębi samotności.
Kraków, 25 VII 1983
Po kolejnym badaniu: bez zmian, we wrześniu na koagulację. Ten sam
tryb życia, te same leki. Ale ja nie mogę już dłużej żyć tym samym
zwolnionym trybem. Muszę podjąć pracę, i to intensywną. Całą energię
skoncentrować na Mochnackim i na literaturze okresu porozbiorowego.
Skupić się na samych rozbiorach. Jak Polska upadła, jak upadała potem,
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dlaczego nigdy nie powstała naprawdę zdolna do życia.
Kraków, 26 VII 1983
Gdyby tak można siadać sobie co rano i spokojnie linijka za linijką,
stroniczka za stroniczką pisać, co mi w duszy gra.
Ale mnie w duszy nic nie gra, a pisanie jest czynnością nerwową i
męczącą. Zbyszek Herbert twierdzi, że talent to po prostu łatwość pisania, i
stąd złe jego mniemanie o talencie, który przypisuje Brandysowi, a nie
przypisuje sobie. Co do mnie mam jakiś talent mizerny, felietonowy,
publicystyczny, który byłby pewnie bardzo cenny w warunkach swobodnej
wymiany opinii.
Mniejsza o to. Robić to, co można, i to, co umiem.
Warszawa, 31 VII 1983
Wiara: także w to, że moja praca przyda się Bogu, że Bóg ją przyjmie
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nawet wtedy, gdy będzie, po ludzku sądząc, niewydarzona.
[...]
1 VIII 1983, 512
Jestem do Twojej dyspozycji, a Ty będziesz wiedział, co zrobić z moim
czasem i z moimi siłami. Będziesz wiedział, jak mnie użyć.
———
Każde roztargnienie jest zawinione. Jest to odwrócenie uwagi od
przedmiotu trudniejszego i skierowanie jej na łatwiejszy; jest winą,
grzechem, podobnie jak grzechem jest roztargnienie przy modlitwie.
Modlitwa jest najczystszą formą skupienia; jest wzorem wszelkiego
skupienia, wzorem wszelkiej pracy. Prawdziwa modlitwa, doskonała
modlitwa jest momentem najintensywniejszego, najdoskonalszego,
najczystszego istnienia.
[...]
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4 VIII 1983
Męka czytania: nie wiem sam, czy to męka oczu, mózgu czy woli.
Dość, że jest to męka roztargnień, senności, męka niezrozumienia i
niepamięci, która mi odbiera wszelką przyjemność i skłania do dziecinnych
ucieczek od książki. Od kiedy tak jest — spyta każdy lekarz. Niestety od
zawsze.
[...]
14 VIII 1983
30. rocznica naszego ślubu. Szczęśliwa rocznica, którą świętujemy w
zdrowiu i w zgodzie razem z naszymi dziećmi. Niech będzie za to Bóg
uwielbiony.
Wilga, 22 VIII 1983
ZLP rozwiązany1. They did it!2 Nie mogę się nadziwić, choć teraz, gdy
się nad tym zastanawiam, wydaje się to jedynie logiczne.
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23 VIII 1983
Wybrać punkt wyjścia, moment początkowy.
Zaczęło się to dla mnie od wiadomości w gazecie o poruszeniu się
frontu wschodniego. Front był o jakie 80–100 km, więc o godzinę, półtorej,
szybkiej jazdy samochodem, o parę minut lotu dla samolotu, o parę sekund
dla odgłosu dział. Był blisko i w tej jego bliskości żyliśmy od lipca, kiedy
się tam — gdzieś pod Jasłem (podobno zupełnie zniszczonym), gdzieś za
Tarnowem — zatrzymał. Ci, co wyjeżdżali na budowę okopów pod
Bochnię, słyszeli działa. Ponad murem Lubomirskich (gdzie stali lotnicy, a
wraz z nimi, w bocznych pawilonach, kobieca służba pomocnicza, tzw.
Blitzmädel1) i ponad widniejącymi z dala dachami will Osiedla
Oficerskiego, które nas oddzielało od lotnisk w Rakowicach i Czyżynach,
widzieliśmy startujące pionowo w niebo myśliwce, messerschmitty, które
po zatoczeniu szerokiego kręgu odlatywały na wschód. Nad ogrodem
zakładowym zniżały swój ciężki, grzmiący lot nadlatujące z zachodu
transportowce. Od zmierzchu obiegała w koło widnokrąg latarnia
sygnałowa, ukazująca drogę powracającym do bazy samolotom, nie
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znającym jeszcze radaru. I było to jedyne światło nad miastem, które
pogrążone było w ciemnościach całkowitego, absolutnego zaciemnienia.
Jesienią i zimą człowiek, który wychodził na ulicę bez własnej latarki,
nawet na dobrze znanej ulicy stawał bezradny przed ścianą ciemności i
przed otchłanią pod nogami. Te latarki też trzeba było osłaniać.
Na rogach ulic Niemcy wznieśli betonowe bunkry ze strzelnicami, na
skrzyżowaniach ustawiali wysokie słupy, które po przewróceniu miały
blokować przejazd. W basenach wykopanych na miejscu dawnych
zielonych skwerów cuchnęła woda, przygotowana na wypadek zniszczenia
wodociągów. Okna domów zaklejono na krzyż paskami papieru, aby szyby
wylatywały z nich w całości, a nie rozpryskiwały się w drobny mak.
Patrole chodziły po mieście z bronią gotową do strzału, a przejścia przed
budynkami publicznymi zajętymi przez urzędy i wojsko zagrodzone były
zasiekami z drutów kolczastych.
Coraz częściej wyłączano prąd; coraz częściej tramwaje zjeżdżały do
remiz przed zmierzchem.
Gazety w niedzielę sprzedawał kaleka stojący u wylotu ulicy
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Ariańskiej, pod murem zakładu, przy ścieżce, którą ludzie z Osiedla i z
Mogilskiej szli na mszę do karmelitów na Rakowicką. Stał ruszając głową
akurat przy napisie “AKczówa'' — z błędem, który widniał tam wyraźnie,
mimo że go kiedyś, na polecenie policji, próbowałem zdrapać. Kaleka miał
brezentową torbę z polskiej maski gazowej pełną sobotnich “Gońców''2, w
których nie było jeszcze wiadomości o ofensywie rozpoczętej w piątek, i
“Krakauerów''3, w których wiadomość ta widniała na drugiej stronie.
Ojciec zaraz ją wypatrzył, gdy tylko przyniosłem mu “Krakauerkę'' od
kaleki. Nazajutrz, w poniedziałkowym “Gońcu'' wiadomość była już na
pierwszej stronie i na pierwszym miejscu. Ojciec i Smok poszli rano
normalnie do swoich biur, a ja po południu na lekcje do Liberdy. Mama
została w łóżku. Twierdziła, że ma zapalenie płuc z gorączką, ale
odmówiła wszelkiej pomocy oraz termometru. — Bóg — powiedziała z
mocą, patrząc na sufit — będzie wiedział, co zrobić z tą chorobą, skoro
zechciał mi ją zesłać.
Dała przez to do zrozumienia, że może właśnie teraz umrze.
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———
Koniec okupacji: podsumowanie. Różne poziomy okupacji i ich
nieprzystawalność, np. quasi-normalność życia domowego i zawodowego
terroru i jednoczesnego oddalenia się wojny; przygotowanie do życia w
totalnym ustroju, który właśnie takie więzi zrywa. Przykładem życie
Kościoła, względnie w ogóle życie Krakowa — najnormalniejszego z
polskich miast.
Wkroczenie: rozpad porządku. Polska “demokratyczna'': obcość i dobra
wola; oznaki budzące lęk i budzące nadzieję.
Nic nie przeniknęło tu z Lublina. “Polska lubelska'' stanowiła
zamknięty rozdział, jak gdyby obcej historii1. Podobnie historia okupacji
sowieckiej. A co by było, gdybyśmy to wszystko znali, albo raczej: cośmy
powinni wiedzieć. I cośmy mogli wiedzieć. A czegośmy wiedzieć nie
mogli?
Szkoły, uroczystości, powroty, pragnienie normalności.
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3 maj 1946. Wakacje w środku wojny domowej. Jak naprawdę
wyglądała ta wojna domowa w skali kraju. Fikcja i rzeczywistość. Fikcja
tworzona wówczas przez propagandę, utrwalona przez literaturę i film.
Dzieje NSZ, WIN-u i UPA. Fikcja sentymentalna: Konwicki.
I tak dalej: opowieść historyczna i prywatna zarazem, z postacią Matki,
jako figury Polski, coraz bardziej pogrążającej się w chorobę. Z postacią
Ojca, którego starania podobne były do wysiłku tych Polaków, którzy kraj
pomimo wszystko próbowali utrzymać w jakiej takiej normie. Z postacią
Smoka, który nic nie rozumie i nie chce rozumieć, i mnie, który rozumie za
dużo i w tym “przechytrzeniu'' gubi duszę.
Powrót do domu na Warszawską umożliwi opowieść o tymże domu w
czasie okupacji i o Kościele w czasie okupacji i o zmianach, jakim podlega
po wojnie.
Pytanie, do jakiego czasu tę opowieść doprowadzić. Może do 11 XI
1981?
24 VIII 1983
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“...ludźmi zdolnymi wydać genialne dzieła nie są ci, co żyją w
najsubtelniejszym środowisku, najświetniejsi w rozmowie, najbogatsi w
kulturę, ale ci, co przestając nagle żyć dla samych siebie, zdołali uczynić
swoją osobowość podobną zwierciadłu, tak że ich życie, przy całej swojej
towarzyskiej, a choćby nawet intelektualnej mierności, odbija się w nim''
(Marcel Proust).
Warszawa, 27 VIII 1983
Jak kryzys “pewnej historycznej interpretacji chrześcijaństwa'', o
którym mówi Tischner, mając na myśli interpretację tomistyczną, może nie
być jednocześnie kryzysem wiary? [...]
28 VIII 1983
Otóż może to nie być kryzys wiary, ponieważ zmiany w interpretacji
historycznej i w języku następują równocześnie z przemijaniem pokoleń;
każde pokolenie zastaje sytuację nową. I to jest ta “dziejowość zawierzeń'',
o której mówi Tischner1.
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29 VIII 1983
Jeszcze nigdy w życiu nie “zatkałem się'' tak, jak z tą książką
Tischnera. Jest to w gruncie rzeczy dla mnie lekcja pokory. Po prostu co
krok wychodzi na jaw moje niedokształcenie i — co gorsza —
nieumiejętność myślenia. Po cóż podejmuję się czegoś, czego nie potrafię?
Ale może dobrze będzie dać wyraz swojemu podziwowi dla Tischnera i
jego myślenia?
3 IX 1983
... Kryzys pewnej historycznej interpretacji chrześcijaństwa. Nie tylko:
jest to kryzys religijnej formacji człowieka. Na tę formację składają się trzy
przeświadczenia: 1) że Bóg nas stworzył; 2) że Bóg nam pomaga (lub
szkodzi); 3) że Bóg nas zbawia.
I innymi słowy: religia wyjaśnia tajemnicę początku, kresu i losu. Skąd
się wziąłem, co się ze mną stanie i dlaczego mam życie takie, a nie inne.
We wszystkich tych trzech kwestiach powstały dziś wątpliwości. Co do
stworzenia — wobec powszechnej akceptacji ewolucji. Co do losu —
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wobec przewagi racjonalnych czynników w interpretacji zdarzeń losowych:
choroby, klęsk żywiołowych... Co do śmierci — wobec usunięcia śmierci
poza obręb świadomości. [...] W każdym razie religijna interpretacja
narodzin, losu, śmierci, jako tajemnic, niezbadanych wyroków etc. nie jest
już jedyna, wyłączna.
Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która ostała się w społeczeństwach
o wysoko rozwiniętej edukacji, uprzemysłowieniu i technicyzacji. Ale
przetrwało nie w tych kluczowych elementach światopoglądu religijnego.
Kryzys chrześcijaństwa polega na pozbywaniu się elementów magii i
mitologii. Chrześcijaństwo jak statek kosmiczny odpala poszczególne
człony. Bo przecież ono od samego początku zmienia swój charakter. Z
lektury Dziejów apostolskich widać, że tym, co przyciągało do Chrystusa i
apostołów była moc wypędzania demonów i uzdrawiania. Potem był to
stosunek do śmierci — kult zmarłych. Potem — czekanie na powrót
Chrystusa i rychłe zbawienie świata. Potem akcent na oczyszczenie z
grzechów i stopniowe wyłanianie się (już nie męczeńskiego) ideału
świętości. Wreszcie powstanie modelu doskonałego życia —
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chrześcijańskiego — niejako świętości dla wszystkich. Odpadają elementy
zabobonu, fanatyzmu, masochizmu, hipokryzji, elementy mitologii,
pseudonauki (które pojawiły się w chrześcijaństwie jako odpowiedź na
naukę “świecką'').
Co jest tym, co się nie zmienia? Jaka jest nasza żywa więź z dawnymi
chrześcijanami? Z pierwszymi chrześcijanami, z apostołami, z tłumem
otaczającym Chrystusa? Kiedy są nam najbliżsi? Chyba wtedy, gdy nie
mogą Chrystusa zrozumieć, ale idą za Nim. I to jest, zdaje się, kryzysowe
centrum chrześcijaństwa: z systemu wyjaśniającego, którego nie
potrzebujemy, na tajemnicę — tajemnicę samej wiary. I wiara, będąca
dotąd tym, co wiara naukowa czy polityczna, to znaczy posłuszną
akceptacją systemu, staje się czymś innym, czymś, czego nie umiem
nazwać, czymś, czego najbliższy może jest Tischner mówiący o
“dziejowości zawierzeń''.
Kryzys świadomości religijnej: kończy się religia jako system
wyjaśniający i zabezpieczający. Odsłania się w religii świadomość
człowieka transcedentalnego. Teologia staje się antropologią
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transcedentalną — nauką o człowieku myślącym i mówiącym o Bogu.
[...]
Wilga, 11 IX 1983
Pamiętaj: miarą wartości pracy nie jest ani rezultat, ani uznanie ludzkie.
Wykonuj pracę na mocy twej tajnej umowy z Bogiem. Bóg i ty wiecie, na
coście się umówili. Bóg wywiązuje się zawsze, ty nigdy. [...]
Wilga, 12 IX 1983
Tematem, którym warto się zająć jawnie, jest pisanie historii ad usum
Delphini1. Pisanie tej historii dawnej i pisanie tej historii najnowszej. Czyż
bowiem historia “Solidarności'' i w ogóle cała historia PRL (a także historia
II Rzeczypospolitej) nie jest przedmiotem takich samych operacji
mityzujących, jak historia dawna uprawiana od rocznicy do rocznicy. Teraz
opowiadamy sobie duby smalone o królu Janie2, niedawno opowiadaliśmy
duby smalone o królu Stanisławie Auguście (z okazji rocznicy Komisji
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Edukacji i Konstytucji 3 maja); jeszcze niedawno o Janie Kazimierzu z
okazji Ślubów oraz Obrony Częstochowy, a także o nieszczęsnym Mieszku
z okazji Millenium. I zawsze to jest rywalizacja historyków państwowych z
kościelnymi, jak gdyby trwała u nas sytuacja średniowieczna i tylko dwór
królewski i biskupi utrzymywały swoich kronikarzy, płacąc za zmyślanie
faktów, jak gdyby nadal trwała rywalizacja Galla Anonima z Wincentym
Kadłubkiem. Demityzacja jest pewnie też głupim zajęciem, ale czy nie ma
w historiografii jakichś szlachetnych wzorów prawdy i sprawiedliwości?
Kłamstwo historyczne jest najpospolitszą i najszerzej przyjętą formą
kłamstwa. W znacznej mierze opiera się na nim edukacja. Ono też jest
podstawą wszelkiej propagandy. Od kłamstwa szkolnego na temat historii
zaczyna się oddziaływanie propagandy na obywatela. Moja dyskusja w
szkole na temat niegodziwości użycia pogan w walce chrześcijan
przeciwko chrześcijanom: aspirantka prowadząca lekcje o wojnach polskoniemieckich za Mieszka I i Henryka II (czy III) pouczyła nas, że taką
niegodziwością było korzystanie przez Niemców z pomocy pogańskich
Lutyków. A ja na to: przecież Jagiełło użył Tatarów przeciwko
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Krzyżakom? Na to aspirantka z bezradnym uśmiechem: “tak, ale ty tego
jeszcze nie wiesz!'' Dialog ten wywołał wielką uciechę na ławce
profesorów, przed którymi aspirantka zdawała egzamin z prowadzenia
lekcji. Kilku z nich podeszło potem do mnie z zapytaniem, skąd o tym
wiem. Przeczytałem o tym w Grunwaldzie Przyborowskiego, gdzie się
zresztą tym faktem gorszył któryś z bohaterów1.
Historia jako instrument wychowania (magistra vitae2), jako
paradygmat prawdy. Bo niby gdzie, w jakiej nauce można wypróbować
zdolność do mówienia i przyjmowania prawdy, jak nie w historii? Ale
wiemy, że historia — polityka, wojny i gospodarka — jest dziedziną zła
par excellence3. [...]
Historia jest grzechem, powiedział św. Augustyn. Chrystus “wchodząc
w dzieje'' nie usprawiedliwia ich (“królestwo moje nie jest z tego świata'').
Przeciwnie, ukazuje drogi do zbawienia prowadzące przez inne sfery
działania ludzkiego: przez uczynki wiary i miłosierdzia. Jest to droga
biegnąca obok dróg, którymi prowadzi ludzkość “książę tego świata''.
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Otóż z Chrystusowego punktu widzenia nie powinno się mieć litości
dla zdarzeń, które mają miejsce (rozgrywają się) na drogach owego
“księcia'', na drogach historii. Czyż jej pośrednią krytyką nie jest osiem
błogosławieństw? Czyż nie dość wymowne są w Ewangelii postaci
polityków — Heroda, Piłata, faryzeuszy? Dlaczego więc Kościół uprawia
również katechezę poprzez historię świecką? Czyżby to była pozostałość
po Państwie Kościelnym? Czy wyraz kompromisów taktycznych z
“księciem tego świata''? Bo jakże inaczej wytłumaczyć apologię “Świętej
Ligi''1? Albo krucjat?
———
Więc zagadnienie prawdy w historii; przypuszczam, że miałbym
niejedno “w tym temacie'' do przeczytania. Osobnym problemem jest
powieść historyczna. Jest to właściwie gatunek literacki jakby stworzony
na to, aby przedarłszy się przez naukowe, edukacyjne i propagandowe
fikcje, wejść w skórę żyjących w danym czasie ludzi, razem z nimi
3942

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

cierpieć, drżeć ze strachu, umierać, tracić najbliższych, ulegać przemocy,
pozwolić się zwodzić kłamstwu i dochodzić do gorzkiej wiedzy o
matactwach historii, jaką mają zawsze współcześni, których nie mogą
oszukać “malowane dzieje''. Tymczasem właśnie powieść historyczna stała
się potężnym czynnikiem mitotwórczym i wpłynęła na zamącenie
świadomości historycznej fikcją. Jakże po Sienkiewiczu odkłamać historię
wojen kozackich albo potopu szwedzkiego? A jaki wpływ miała literatura
romansowa na stworzenie postaci ks. Józefa Poniatowskiego czy Tadeusza
Kościuszki? O ile kreacją literacką jest Napoleon? Mało tego: powieść
historyczna, poezja (np. poematy Torquata Tassa) wpłynęły na potanienie
krwi i życia ludzkiego. Bo przecież ścinanie głów czy patroszenie
brzuchów nieprzyjacielskich należy tam do wielce malowniczych
motywów. Ile jest w całej literaturze takich spojrzeń na historię, jak opis
Stendhala bitwy pod Waterloo2, czy Tołstojowski opis bitwy pod
Borodino? [...]
Ale patrzcie: mamy sytuację wartą “temuaniażu''3 — dziwną polską
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wojnę, i co? Już łżem. Bo Nowakowski i Konwicki to łgarstwa. Jedno w
sceptycznym, drugie w groteskowym stylu, ale łgarstwa ad usum Delphini,
czy narodu zasmuconego, upokorzonego. Narodu, który jest znów w
beznadziejnej sytuacji, więc czeka pociechy, pokrzepienia...
Opowiadanie o wojnie polsko-jaruzelskiej nie ma wielkiego sensu. Ta
wojna nie ma sama przez się ciężaru gatunkowego, nabiera go dopiero w
powiązaniu z całą historią.
PRL jako obraz jej katastrofy.
———
...Poszedłem więc na Poselską. Idiotyczne to były kursy u Liberdy; nie
wiem nawet, kim był ten Liberda. Zapisałem się na te kursy późną jesienią
po to, żeby mieć jakąkolwiek legitymację. Uczono nas tam chyba tylko
niemieckiego i księgowości, albo tylko księgowości, bo jakoś żadnego
innego przedmiotu nie mogę sobie przypomnieć. Ani też innego
“profesora'' poza panem Zakrzewskim, którego znałem jeszcze ze starej
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handlówki na Brzozowej.
Był to bardzo wysoki, bardzo szczupły pan o rysach ostrych, lecz
całkowicie kobiecych; bardzo jasne, prawie białe, choć nie siwe, miękkie i
puszyste włosy, zaczesane na bok i zakręconym puklem spadające na
skroń, czyniły go podobnym do starzejącej się chłopczycy. Słynął kiedyś z
erotomanii, obscenicznego języka, brutalnych ocen i przekupstwa:
uczniom, których ścinał, proponował prywatne, płatne lekcje. Mnie nigdy
nie uczył.
Jego uczniowie wyrażali się o nim z rodzajem uznania, jakim cieszą się
często ludzie wyzywająco źli czy nieuczciwi. Czy to, że nie ukrywają
swych skłonności, czy to, że robią jawnie to, co inni chcieliby też robić,
czy to, że zło jest po prostu atrakcyjne, dość że uczniowie Zakrzewskiego
opowiadali o jego ekscesach z takim upodobaniem, jakby sami chcieli się
nimi ozdobić. Dodawało mu specyficznego uroku także to, że uczył
księgowości również w żeńskiej szkole handlowej, która mieściła się
opodal naszej, w tej samej żydowskiej dzielnicy opuszczonej przez Żydów,
również w gmachu żydowskiej szkoły, przy ulicy Estery.
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Na tę ulicę, po skończonych lekcjach, ruszały od nas wyprawy — jak
mówiono wtedy — “dżolerów'' (był to odpowiednik dzisiejszego
playboya), którzy mieli tam swoje panny, albo tych odważnych, którzy
umieli je zaczepiać i zdobywać. Albo wreszcie udręczonych pożądaniem i
nieśmiałością gapiów, którym za całą przyjemność wystarczyło
przyglądanie się wychodzącym, tworzeniu się par, [przysłuchiwaniu się]
słowom, zaczepkom, i tylko jakimiś okrzykami, gwizdami lub małpimi
figlami kibicowali dżolerom w akcji. Iść na Estery to znaczyło tyle, co
kiedyś “na deptak'', jeszcze dawniej na bal publiczny. Bliskość owej Estery
sprawiała, że ostatnie lekcje w naszej szarej budzie na Brzozowej były
dziwnie podniecające. Jeszcze wlokła się szkolna nuda, ale już tam ktoś w
tylnej ławce, gdzie zwykle siedzieli dżolerzy, ustawiał lusterko za plecami
kolegi i kryjąc się równał przedziałek, albo inny, schyliwszy się, pucował
flanelką “oficerki'', jakie wtedy były w modzie pomimo astronomicznych
cen. Co do mnie, w ogóle nie chodziłem na Estery, bo byłem zbyt
nieśmiały i niepozorny na “podwalanie się'', a zbyt ambitny na gapiostwo.
Odchodziłem w przeciwną stronę z wzgardliwą miną, cierpiąc po swojemu.
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Na kursy owego Liberdy zapisałem się nie tylko dlatego, że dawał
legitymację jako tako chroniącą przed przymusem pracy, ale także dlatego,
że były to kursy koedukacyjne i że miałem tam nadzieję zasiąść w jednej
klasie, na jednej ławce z absolwentkami Estery. Co się też stało.
Wszystko to razem trwało już miesiąc. Nauki sobie w ogóle nie
przypominam. Owszem, pana Zakrzewskiego, w tym samym, co na
Brzozowej, seledynowym garniturze ze złotą dewizką w klapie marynarki,
spacerującego po brudnej, ciemnej klasie i wygadującego jakieś androny
(sam zdaje się nie wiedział, co ma z nami robić).
Pamiętam natomiast towarzystwo. Znalazł się po męskiej stronie jeden
z czołowych dżolerów z Brzozowej, niejaki Wiktor, zwany Zębulem,
bardzo przystojny, rosły, rumiany, ozdobiony bujnymi, kasztanowatymi
włosami, bogaty rzeźniczy syn z Grzegórzek, ubrany we wspaniałe oficerki
i srebrnopopielate bryczesy, posiadacz złotego sygnetu i złotego pióra. Ten
wodzirej i zdobywca serc mówił najczystszą grzegórzecką gwarą. Stworzył
wokół siebie natychmiast drużynę wielbicieli i na ich czele wyruszał
zwykle na Esterę, gdzie zresztą nie wdawał się z byle kim, bo miał “swoją
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pannę''. Po damskiej stronie znalazła się też piękność w oficerkach, w
kapeluszu filcowym fantazyjnie ułożonym na ondulowanej głowie, również
gwiazda z Estery. Oboje natychmiast utworzyli parę, a wokół niej powstała
gromada męskich i damskich pryszczatych, byle jak odzianych,
nieśmiałych szaraczków, którym to zbliżenie szczęścia jakoś nie dało,
mimo że lekcje odwoływano, zaś na ulicach panowały zupełne ciemności.
Owszem, było jakieś odprowadzanie, pamiętam marsz przez most i
manewry nieśmiałych rąk i ust. W tym frontowym, absolutnym
Verdunkelung1 te nasze brzydkie, biedne panny, wydawały nam się piękne
i budziły tyleż pragnień, co nigdy nie widziany, legendarny “tłum na
Estery'', o którym marzyłem.
Przed samymi świętami zjawiła się Marysia. Dziewczyna wysoka, dość
tęga, z ogromną szyją, złotą czupryną, z zadartym noskiem, wąskimi
ustami, śmiałymi oczami. Weszła, przywitała się naturalnie, jakbyśmy
wszyscy byli tej samej płci, i natychmiast rozproszyła nastrój skrytej i
podstępnej pożądliwości, który wśród nas panował. Przywiązała też
natychmiast do siebie wszystkich chłopców, z wyjątkiem Wiktora, który
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przychodził tylko po tę swoją donnę i zabierał ją natychmiast, gdy tylko
przyszła — nie omieszkawszy przedtem opowiedzieć o niej jakichś
obrzydliwości. Szli do kina. Dżolerzy tym się także różnili od reszty, że
chodzili do kina nie bacząc na społeczny zakaz. To chodzenie do kina,
obciążone potępieniem opinii, służące wyłącznie erotyce, było prawie
równoznaczne z uczęszczaniem do domu schadzek, czy na późniejsze
prywatki po ciemku. Spośród tych szaraczków, z którymi zostawałem, nie
wszyscy od kin stronili. Ktoś tam później przechwalał się, że jedno z
owych biedactw, które raz odprowadzałem na Sienną (koniec świata!),
zabrał do kina i miał sukcesy, o których ja bym się nawet śnić nie odważył.
Marysia natomiast wzgardziła kinem i tymi, co tam chodzą. Stworzyła
sobie dwór odprowadzaczy, dwór, którego stylem była cnota i
koleżeństwo. Górowała nad nami wzrostem, zdaje się też wiekiem,
maszerowała stukając mocno swoimi oficerkami (pod tym względem
należała do uprzywilejowanych) i wlokła nas aż na Czarną Wieś, hen za
szpital i kościół Misjonarzy. Tam mieszkała. Szedł Mietek Mucha, Andrzej
Gawlik, mały debil Michalski. Może geniusz księgowości Pręcik. Jeden
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Mietek szedł w swoją stronę, bo mieszkał w Bronowicach. Ja natomiast
mieszkałem na drugim końcu miasta i linii tramwajowej, bo w okolicach
cmentarza, Andrzej w Borku Fałęckim, Pręcik gdzieś w Podgórzu,
Michalski koło Rynku. Każdy po odprowadzeniu Marysi miał dobrą
godzinę marszu przed sobą, bo na tramwaj po zapadnięciu zmroku nie było
co liczyć. A Marysia miewała kaprysy i znalazłszy się pod domem na
Juliusza Lea, naraz oznajmiała, że ma ochotę jeszcze się przejść, zawracała
do miasta, aby np. mnie odprowadzić pod cmentarz. Tam wsiądzie w
tramwaj. Szła więc cała gromada z powrotem ciemną Karmelicką,
ciemnymi Plantami, koło Dworca, pod most huczący kołami nowych
transportów — aż na Rakowicką, w pobliże kręcącej się wkoło świetlnej
smugi, wskazującej drogę samolotom. Idąc Rakowicką wypatrywaliśmy w
jej ciemnym, szeleszczącym zeschłymi liśćmi tunelu światełka tramwaju
bladego jak kaganek zawieszony u masztu łodzi rybackiej. Jeśli go nie
było, znaczyło, że już nie będzie. Zawracaliśmy więc już sprzed cmentarnej
bramy i rozpoczynaliśmy marsz ku miastu, do Czarnej Wsi. Godzina tam i
nowa godzina z powrotem! Raz trwało to około trzech godzin. Marysia
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lubiła chodzić i wodzić za sobą wielbicieli. A myśmy uczyli się służb u
kobiety — wierności, wytrwałości, cierpliwości, i poznawaliśmy jej
nieobliczalną duszę w ciemnościach frontowej nocy.
Na Boże Narodzenie zaprosiła nas wszystkich na podwieczorek do
domu. Było to moje pierwsze, samodzielne wyjście z wizytą, nie licząc
oczywiście “męskich'' imienin. Prasowałem pumpy, próbowałem różnych
ojca krawatów. Umówiliśmy się w mieście wszyscy — Andrzej, Michalski,
Pręcik, z wyjątkiem Muchy, który miał przyjść z Bronowic. — To są moi
chłopcy — przedstawiła nas rodzicom, gdyśmy razem weszli. Siedzieliśmy
wokół okrągłego stołu, nakrytego złotym, lśniącym jak brokat obrusem. —
Jaki piękny obrus — powiedziałem, myśląc, że matka powiedziałaby o nim
to, co o złotej kapie na łóżku cioci Rysi, że jest “taki sobie''. Mieszkanie
było ciasne, pełne lśniących mebli, talerzyków, firanek, wazonów. Na
ścianach wisiały religijne oleodruki i fotografia w złotych ramach. Marysia
na tym tle wydawała się pospolitsza...
[...]
19 IX 1983
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Rosenthal1 jest pełen podziwu dla postawy moralnej Polaków i pełen
współczucia dla ich sytuacji. Mało kto tak dobrze zrozumiał ponury
idiotyzm codziennego życia w Polsce. Rosenthal natomiast nie może
zrozumieć polskiego sposobu myślenia. Nie może mianowicie zrozumieć,
dlaczego Polacy nie biorą w swych rachubach pod uwagę reakcji
sowieckich, które nie są dla nikogo zagadką. A także, co w ich języku
politycznym znaczy “cud''.
A czy my to wiemy? Czy my potrafimy te cechy naszego myślenia
opisać?
Skąd my czerpiemy wskazówki na temat prawdopodobnego
zachowania Sowietów? Odgadujemy je z postępowania “naszych''
komunistów, podobnie jak więzień ocenia sytuację polityczną w kraju
wedle zachowania strażników. Gdy klawisz łagodnieje i pozwala w dzień
wylegiwać się na pryczy, to znaczy, że szykuje się zmiana rządu, dyktator
umarł albo wojna wisi w powietrzu. Więzień oczywiście łatwo popełnia
pomyłkę i ulega złudzeniu, myli bowiem skale wydarzeń, nie bierze pod
uwagę nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, a poza tym —
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życzenia swoje łatwo bierze za rzeczywistość. W sierpniu 1980 wszystkich
nas zwiodło zachowanie naszych nadzorców.
Dlaczego tak miękko przyjęli strajki lipcowe, w tym prawie generalny
strajk w Lublinie? Dlaczego puszczali na prawo i lewo sygnały, że strajki
trzeba zalegalizować? Dlaczego mówili głośno, że należy zrewidować
przestarzały ustrój, żywcem przeniesiony z Rosji, ukształtowany w czasie
rewolucji i wojny domowej? (Co mówił Rakowski w ZLP...) Dlaczego
mimo okresowych usztywnień i kryzysów Jagielski, Barcikowski i
Żabiński tak łatwo godzili się na wszystkie warunki? Wszystko to
stworzyło fałszywe wyobrażenie o upadku systemu, a brak reakcji z
Moskwy wskazywał na zielone światło dla strukturalnych zmian, które —
jak sądziliśmy — Moskwa uznała za konieczne wobec rozkładu gospodarki
w niespotykanej dotąd skali.
Nie wzięliśmy pod uwagę dwóch okoliczności. W polskim
kierownictwie głównym motywem postępowania był wtedy strach przed
odpowiedzialnością; obawiano się naprawdę ludowego gniewu i wieszania
na latarniach. Moskwa zaś reaguje ociężale, powoli, potrzebuje dużo czasu
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na zebranie informacji, a tym kryzysem polskim była po prostu
zaskoczona. Trzeba poza tym uwzględnić efekt psychologiczny, jaki na
wszystkie kręgi rodzimego i radzieckiego aparatu władzy ma kłamstwo.
To, co nam się wydawało oczywiste — że mianowicie gospodarka leży —
nie było oczywiste ani dla Gierka, ani dla Breżniewa. Obaj potrzebowali
dużo czasu, aby zorientować się w sytuacji, czyli wygrzebać się spod
kłamliwych raportów. Na dole, czyli na szczeblu sekretarzy wojewódzkich
już znano prawdę. Oni też reagowali szybciej i na serio lękali się o swe
głowy.
Dlatego nauka na przyszłość: nie należy po zachowaniu “dołu''
wnioskować o intencjach “góry''. Klawisze wiedzą częściej coś, czego
jeszcze nie wie kuchnia, choćby dlatego, że są blisko nas. Ale decyzje
podejmuje kancelaria. Od nas się uczą i nas się boją. Rakowski, Jagielski,
Fiszbach, Kołodziejski, Żabiński bali się nas w 1980 roku, a myśmy
myśleli, że boją się ci, co ich wysłali, a nawet ci, co są nad tymi, którzy ich
wysłali. Myśleliśmy, że boi się także Moskwa i że zrobi wiele, aby uniknąć
rzezi komunistów w Polsce i konieczności wkroczenia. Może się i bała, ale
3954

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

gdy się przekonała, że rzezi nie będzie, bać się przestała. Zrozumiała, że
ma czas, a czas zawsze pracuje na rzecz silniejszego.
A te cuda polskie? Wiara w cud jest następstwem błędu. “Cud nad
Wisłą'' w 1920 roku1 był następstwem błędów Piłsudskiego, następstwem
rozejmu, który z bolszewikami zawarł, aby im dać czas na pobicie
Denikina2; oraz następstwem wyprawy kijowskiej, która była polityczną i
wojskową fanfaronadą3. Podobnie cud pod Wiedniem czy cud pod Jasną
Górą; nie trzeba było dopuszczać do tak ryzykownych sytuacji. Rosenthal
przekłada słowo “cud'' na słowo “namiętność''. Proponowałbym dodać do
tego słowo “wybaczenie'': lud polski oddaje się “w macierzyńską opiekę
Pani Jasnogórskiej'', wybacza swym przywódcom błędy, jakich się
dopuścili. Modli się do “Matki'', zamiast stawiać szubienice i gilotyny.
Modli się zresztą również dlatego, że nie ma już czasu: każdy błąd
polityczny kosztuje Polaków utratę wolności. Od XVIII, czy nawet od
XVII wieku nie ma w tym kraju dwóch możliwych polityk, nie ma
alternatyw suwerennych. Jest tylko jedna możliwa polityka całkowitej lub
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częściowej suwerenności, której niepowodzenie przynosi natychmiastową
utratę; nie ma czasu na poprawę, na spróbowanie polityki innej. Więc cóż
pozostaje, kiedy ani mścić się nie można, ani szukać alternatyw? Modlić
się, wierzyć w cud. Z pokonaną Polską nie zawiera się bardziej lub mniej
upokarzających traktatów, jak z pokonaną Francją czy z pokonanymi
Niemcami. Pokonaną Polskę likwiduje się od razu jako państwo, ponieważ
jest wciąż zawadą w rozwoju Rosji i Niemiec. Polacy są stale zagrożeni w
swym elementarnym istnieniu, będąc zarazem instrumentem w grze
politycznej. Nie są najnieszczęśliwsi w całym świecie, ani nawet w całej
Europie. Ukraińcy są na pewno w gorszym położeniu, albo Węgrzy
Siedmiogrodzcy czy Bałtowie. Ale są ze wszystkich najbardziej zranieni w
swej dumie, którą bezustannie podsyca ten sam, co ją rani: Moskal, który
Polski tej raz używa jako tarczy ochronnej, drugi raz jako kładki, po której
wdziera się do Europy. Ta zraniona duma polska chroni się “pod majestat
niewieści'' i w blasku Jasnej Góry, Wawelu i Rzymu śni swe sny o
wolności.
[...]
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4 X 1983
Czarny zeszyt oprawny w czarny marmurek z czerwonymi brzegami.
Nie ma już takich zeszytów. Nie było ich już wtedy w zwyczajnym handlu.
Mama kupiła go u Wilczyńskiego, a ten sięgnął do “przedwojennych
zapasów''. Ilekroć mama miała coś kupić — materiał, zabawkę, guziki,
tasiemki, wycinanki lub papier, czy ołówki, czy kredki, czy pióro — pytała
o “przedwojenne zapasy''. Bo przed wojną, tj. za austriackich czasów,
wszystko było w lepszym gatunku. Nikt nie miał takich przyborów
szkolnych jak Smok, wszystko było przedwojenne, nawet gumki do
ścierania ołówków. Zeszyty musiał mieć takie, jak mieli inni, poza tym
jednym. To był specjalny zeszyt do nauki historii, i nie Smok miał go
zapisać, ale mama. Na pierwszej stronie napisała swoim pięknym,
kaligraficznym pismem, za które otrzymywała specjalne dyplomy i listy
pochwalne na pensji pani Kaplińskiej: W Imię Boże. Z trzema
wykrzyknikami. Na drugiej stronie napisała: Historja Polski. Przez “j'', bo
nie chciała pogodzić się z reformą ortografii.
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Czysto wklejone kartki. Ile ją to musiało kosztować trudu! Nie
pamiętam, kiedy to robiła. Smok był wtedy jeszcze mały, a mnie zupełnie
nie było. Kartki były podpisane jej równiutkim, cieniowanym, delikatnym
pismem. Nie umiałem jeszcze czytać, ale wiedziałem, co gdzie jest
napisane: Lech, Czech i Rus rozstają się. Wanda, co nie chciała Niemca...
6 X 1983
Proust: “Jak książka, jak dom, tak i wartość salonu — słusznie myślała
pani de Guermantes — ma za kamień węgielny ofiarę''.
10 X 1983
[...] Pisać historię społeczeństwa to znaczy nie tylko powtarzać znane
wydarzenia takie, jak Powstanie Warszawskie albo rozruchy w Poznaniu1;
czy dzieje “Solidarności'', to znaczy odtwarzać jego nadzieje, nienawiści,
umiłowania; jak np. tworzyła się miłość Polaków do Jana Pawła II, do
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zupełnie nie znanego przedtem księdza. Ile zawiedzionych miłości złożyło
się na tę miłość. Ale dlatego też warto najpierw opowiedzieć o rodzeniu się
własnych uczuć. Jaką drogę człowiek przebywa od własnej, dziwacznej
trochę uczuciowości do uczuć wspólnych: jak się miłość do matki zmienia
w miłość Ojczyzny i Boga.
Zakopane, 12 X 1983
Nie chowam dla siebie sekretu moich wzruszeń.
13 X 1983
Umarł Jurek Lederer1. [...]
Zakopane, 20 X 1983
Był rok 1949, październik, miałem prawie 21 lat. Pogoda była piękna,
jechałem do Warszawy pełen obaw i nadziei.
Kilka dni temu rozstałem się z bankiem, gdzie zgodnie z wolą ojca
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miałem spędzić całe życie, a spędziłem zaledwie rok.
Pan Lenda pożegnał mnie z troską. Uważał, że robię źle, pozbywając
się tak pewnego oparcia, jakim mógł się stać dla mnie bank. Zamiast
poświęcić się studiom konkretnym, a więc prawu i administracji — w
czym bank byłby mi wydatnie pomógł — puszczam się na niepewne wody
literatury. Uważał, że byłem materiałem na dobrego pracownika. Tu też
trzeba polotu — powiedział przegarniając palcami swą jasną, rozwichrzoną
czuprynę — a ścisłości i dokładności my byśmy was nauczyli.
Zaczerwieniłem się. Wydało mi się, że mi wypomina mój kawał z
liczbami procentowymi, kiedy to na jednym koncie bardzo ruchliwym,
zaokrągliłem je trochę, ażeby uniknąć — z powodu jakiegoś błędu —
ponownego ich przeliczania. Wyniknęła stąd różnica w odsetkach
wysokości trzysta kilkudziesięciu tysięcy złotych na korzyść banku. Bardzo
się zdziwiłem, gdy firma zgłosiła zastrzeżenie. Jakim prawem? Przecież to
ja, bank, obliczam odsetki, które są prezentem dla firmy. Nie przyszło mi
do głowy, że tam jakiś księgowy wykonuje wszystkie te same operacje, co
ja. Wkrótce potem przeniesiono mnie do wydziału osobowego, a tam
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wprost umierałem z nudów nad jakimiś wykazami. Zresztą i tak już nie był
to ten sam bank, do którego rok wcześniej przyjmował mnie tenże pan
Lenda. Było to jeszcze w starym budynku, na placu Szczepańskim. Był
wrzesień, pogoda była wiecznie piękna, miałem za sobą maturę, egzamin
wstępny na uniwersytet, długie wakacje w Zakopanem, gdzie się
zakochałem.
Decyzja ojca — dlaczego? Przypadkowe spotkanie z dyrektorem
Rosiakiem? Czyjaś rada? Trudno powiedzieć; na początku wojny, kiedy
Smok, mój starszy brat, wówczas uczeń II klasy liceum, został nagle bez
zajęcia, bo Niemcy zamknęli szkoły średnie, ojciec oddał go do fabryki
Zieleniewskiego na praktykanta. Dlaczego? Pewnie dlatego, że ojciec,
który był inspektorem towarzystwa asekuracyjnego Assicurazioni Generali,
znalazł się w fabryce na Grzegórzkach do likwidacji jakiejś szkody. Potem
naturalnie stworzył do tego pomysłu zawiłe uzasadnienie.
Kraków, szpital, 22 X 1983
Szpital: Jakoś mi trudno trochę przystosować się tym razem. Jestem na
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dużej sali, duszno, okien nie otwierają. Ksiądz ten sam, to znaczy nie
“żandarm'', tym razem wydał mi się nie bardzo przytomny. “Kalwaryjanka''
zapowiedziała swą rychłą śmierć, ale tym razem dodała powód: mąż umarł
pięć lat temu, syn jest “pijok'', a na tego Jaruzelskiego już patrzeć nie może,
bo rozpija ludzi gorzej od Hitlera.
———
Poranna rozmowa z Panem Bogiem. Nieporządna i niedokończona.
Nowość. Bóg wie, jak umrę, jakże mam się Go nie bać? Ale Bóg zarazem
chce, abym żył. Bóg nie zabija, ani nie poświęca żadnego stworzenia.
Umieramy nie dlatego, że Bóg tak chce, ani nie dlatego, że Bóg nie może
utrzymać nas przy życiu. Bóg może chcieć tylko dobra, a wszelkie dobro
może poświęcić tylko dla większego dobra; jeżeli poświęca nasze życie, to
dla wartości od niego wyższej. Ale wartość wyższa może zostać
zrealizowana tylko pod warunkiem zachowania wszelkiej wartości; żadna
wartość nie może być zrealizowana kosztem wartości innej. Wartość
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wyższa polega na spotęgowaniu wartości niższej. Wartość wyższa, aby
była wyższą, musi niższą objąć, wchłonąć; wartość prawdziwie wyższa jest
dowartościowaniem wartości niższej. I tylko taki Bóg, który jest sam
wartością par excellence, realizuje wartość. Więc życie nasze poświęca na
rzecz życia pełniejszego i sprawia nam ból tylko ze względu na nas
samych. To muszę wiedzieć. To wiedzieć, to znaczy wierzyć. I gdy w to
wierzę, jakże mam Go nie kochać, jeśli tylko miłość uwalnia mnie od lęku;
miłość Boga uwalnia mnie od strachu przed Bogiem — strach zamienia w
bojaźń, która jest miłością pełną czci.
———
Był rok 1949, połowa października, pogoda piękna. Miałem 21 lat i
jechałem do Warszawy, a ze mną Jaś, Ket, Nela i Stefan. Jaś był
cudownym dzieckiem, Ket degeneratem, Nela ze względu na wiek
wypadała nam ciotką, a Stefan genialnym pastuszkiem od Starego czy
Nowego Sącza. Jaś był olbrzymi, miał rumianą, pucołowatą gębę, krzywo
się uśmiechał, patrzył zezem. Ket był malutki, Jasiowi do ramienia,
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podobny do jaszczurki, też dziwnie krzywousty i też zezował, ale inaczej
niż Jaś, bo do środka, jakby patrzył na koniec długiego nosa. Obaj
przyjechali z Torunia studiować u Kazimierza Wyki. Jaś słynął z tego, że
umiał po francusku i przeczytał już całego Prousta w oryginale, Ket z tego,
że wydrukował już osiem artykułów w różnych pismach, wszystkie o
teatrze. Byli bardzo znani, przepowiadano im wielką przyszłość. Jaś miał
być krytykiem literackim, Ket — teatralnym. Wyka na seminarium
rozmawiał właściwie tylko z nimi; jeszcze z Ludwikiem, ale Ludwik miał
przyjechać osobno. Ludwik już był marksistą, już należał do organizacji,
myśmy się jeszcze wahali, czy do niej wstąpić i czy — jak to się mówiło
— “przyjąć marksizm''. Stefan też się podobnie wahał, bo czytał całego
Marksa, całego Engelsa, całego Lenina i całego Stalina (Stefan czytał
wszystko w całości, i to zawsze w języku oryginału, Stefan czytał w
siedmiu językach, których sam się uczył na swoich pastwiskach); ale wahał
się chyba też, czy nie zostać księdzem, bo czytał również św. Tomasza i
św. Augustyna po łacinie, Orygenesa po grecku. Wahał się i cierpiał,
milcząc; natomiast Ket i Jaś traktowali ten problem cynicznie — tak
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przynajmniej mówili. Jaś oprócz Prousta czytał także Valery’ego i
Mallarméego, życie umysłowe polegało dla niego na osiąganiu “poziomu''.
— Co za poziom! — mruczał często piskliwym głosem, słuchając
naszych dyskusji i dowcipów. Ket był wyznawcą katastrofizmu. Czytał
Witkacego, co wówczas było rzadkością, i strojąc bolesne miny
przepowiadał, że wkrótce wszystko szlag trafi. Będzie albo wojna, albo
Sowieci to wszystko pochłoną. Jaś był poza tym żarliwym katolikiem,
właściwie bigotem, pożądającym zachłannie wszystkich jako tako
wyrośniętych kobiet, a Ket — potomek starej, ale zupełnie zdegradowanej
społecznie rodziny książęcej, pozował na utracjusza. Nela, starsza od nas o
jakie 10 lat, zapóźniona w studiach przystojna kobieta, dla której wszyscy
czterej byliśmy dziećmi. Jaś i Ket odgrywali przed nią komedię
wątpliwości, wahań, zastrzeżeń, której Stefan przysłuchiwał się z wyrazem
cierpienia w błękitnych, pastuszych oczach. Co do mnie, nie byłem jeszcze
pewien swej roli. Wszystkie mi się podobały. Podobał mi się Jaś jako esteta
broniący czystej literatury, Ket przepowiadający z goryczą zagładę, Stefan
w milczeniu, rozpięty na krzyżu swych skrajności, nawet Nela
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namawiająca wszystkich na realizm polityczny i materializm dialektyczny.
Jechaliśmy do Warszawy na seminarium, które miało z nas wszystkich
zrobić prawdziwych, naukowych marksistów. Mieliśmy przedział dla
siebie. Siedzenia wygodne, pociąg jechał szybko, rozmowa toczyła się
gładko, byłem szczęśliwy i niespokojny.
Szczęśliwy, bo znalazłem się wśród towarzyskiej i umysłowej elity
polonistycznej naszego uniwersytetu, a niespokojny, bo nie byłem pewien,
czy mi się to należy, bo nie wiedziałem, czy potrafię temu wyróżnieniu
sprostać. A jechałem na seminarium, które miało zgromadzić taką właśnie
elitę ze wszystkich uniwersytetów. Dostawał się do tej elity każdy, kto się
jakoś odznaczył, bądź to przy egzaminie wstępnym, bądź to na
ćwiczeniach i proseminariach w ubiegłym roku, bądź to na zebraniach
dyskusyjnych Koła Naukowego Polonistów, albo — ostatecznie, jak ja sam
— kto dał się polubić we wpływowym gronie. Jaś, Ket, Ludwik byli
wpływowi, otoczeni gromadką kibiców i panienek, to nie oni zwrócili na
mnie uwagę, lecz ja na nich; uniwersytet traktowałem wyłącznie jako
środowisko, nie miałem żadnych planów naukowych ani pedagogicznych,
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literatura wcale nie była przedmiotem mojego umiłowania, sądziłem
natomiast, że potrafię pisać i chciałem tą umiejętnością posłużyć się przede
wszystkim do uwolnienia się od banku.
Sytuacja w domu była trudna; ojciec potrzebował pomocy. Dotychczas
świadczył ją Smok, mój starszy brat, który poszedł do pracy zaraz z
początkiem wojny, gdy tylko zamknięto szkoły średnie i uniwersytety.
Miał wtedy ledwie 17 lat i brakowało mu roku do matury. Początkowo
nazywało się, że pracuje, aby uchronić się od wywózki do Niemiec na
roboty. Ale potem, w miarę jak pogarszały się warunki życia i stan mamy,
która coraz częściej zapadała na depresje psychiczne, praca Smoka stała się
koniecznością. Koniec wojny nic tu nie zmienił, przeciwnie, stan mamy był
jeszcze cięższy, o pieniądze trudniej niż podczas wojny. Smok z wielkim
trudem zdołał zdać maturę na kursach wieczorowych, natomiast z
wyższych studiów zrezygnował. Chciał się ożenić, a z tym czekał tylko, aż
ja zdam maturę, pójdę do pracy i pomogę rodzicom, tak jak on dotychczas
pomagał. Ojciec przez swoje znajomości wystarał się dla mnie o posadę w
Państwowym Banku Rolnym.
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24 X 1983
Dzisiaj fotokoagulacja. Jestem niespokojny. Trudno mi się skupić do
pisania.
[...]
Warszawa, 7 XI 1983
Mam teraz nadal żyć z tym przypalonym guzem, ufając, że się nie
odrodzi ani nie przerzuci na przykład na mózg. Mam za miesiąc zgłosić się
do kontroli, potem znów za miesiąc, albo za trzy miesiące, i znów, i tak
przez parę lat — jak mi powiedział doktór P. — i ewentualnie nowe
“przyżeganie'', “w razie potrzeby''. Widzenie w oku już się nie poprawi,
będę widział “obwodem'', bo “centralne widzenie'' zostało definitywnie
zniszczone kobaltem. Oko będzie miało funkcję wspomagającą. Migotanie
powinno zanikać. Na razie się utrzymuje, nazywam je “czarnym
światełkiem'', które towarzyszy mi nieustannie, w odróżnieniu od “białego
światełka'', które ma bardziej odświętny charakter: pojawia się w chwilach
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zmęczenia, podenerwowania, przyspieszenia, po wypiciu filiżanki kawy,
kieliszka alkoholu albo po łyknięciu jakiegokolwiek płynu. To samo, dzięki
któremu odkryłem odklejenie siatkówki: pomalutku okrąża całe pole
widzenia, po czym gaśnie.
Więc mam z tym żyć, błogosławiąc Boga, że mi nadal żyć pozwolił, że
mi oko zachował, pouczywszy przedtem o kruchości mego istnienia i
zdrowia i pozwoliwszy zaznać miłości, przyjaźni, życzliwości ludzkiej w
wymiarze dotychczas nie przeczuwanym. Pozwolił mi także wejrzeć w
cudze cierpienie i zrozumieć je tym lepiej, że sam znalazłem się w jego
zasięgu. Chłopiec, który przybył do szpitala na dzień przed moim
odejściem, który leżał z kobaltem dwa tygodnie przede mną, który teraz
zajął to samo łóżko, które ja zajmowałem po wyjściu z kobaltu, i któremu
oznajmiono, że oko nadaje się do usunięcia, i który płakał z żalu, trwogi i
bólu — bo cierpiał na szalone bóle głowy, o których myślał, że świadczą o
przerzutach na mózg — otóż ten chłopiec cierpiał zamiast mnie. Muszę to
wiedzieć. My wszyscy ludzie, my wszyscy, żyjące istoty, jesteśmy jakby
jednym organizmem. Żyjemy wspólnym rytmem i obejmuje nas prawo
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statystyki. My, żyjący organizm świata, mamy pewną ilość cierpienia do
odcierpienia, bo jest ono koniecznym współczynnikiem życia. Musimy się
nim dzielić solidarnie. W nas, żyjących istotach tego świata, żyje Bóg,
który jest życiem. To Bóg cierpi, gdy my cierpimy. Nie mamy się co
skarżyć. Musimy się dzielić tym cierpieniem ze względu na Boga, który nie
dzieli go z nikim.
[...]
14 XI 1983
Byłoby to bardzo ładnie powieść napisać, ale nie mam na to czasu, ani
wydawcy, ani czytelnika. Jeżeli ja nie mogę przeczytać powieści
Wojciechowskiego, ani nawet Prousta, którzy nie są ode mnie mniej zdolni,
to dlaczego mam innych zmuszać do podobnych mąk? I jakże mógłbym
zająć się pisaniem powieści, mając tyle zamówień na eseje, szkice,
“opracowania''? I kiedy ludzie czekają na słowo-chleb?
16 XI 1983
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[...]
Traktuję “ideologię'' jako coś wypracowanego, a następnie
udzielonego, wreszcie wprowadzonego w czyn. Tymczasem tak nie jest.
Ideologia to jest coś, co krąży. Coś o nieznanym pochodzeniu, co dociera
do ludzi w postaci już urzeczowionej, czy to jako program partyjny, czy
jako gotowa forma państwowa, czy jako akt gwałtu. Czy hitleryzm był
polską ideologią? Boże broń! Czy jednakowoż Polacy doświadczyli jego
skutków? Jeszcze jak! Czy również w sferze umysłowej, moralnej? Jeszcze
jak! A czy stalinizm był polską ideologią? Skądże znowu! Ale przecież
mieliśmy w Polsce stalinowców, mieliśmy stalinowskie prawa, instytucje,
stalinowską literaturę. W studium polskich ideologii XX wieku należałoby
stalinizm i hitleryzm pominąć, natomiast w studium polskich doświadczeń
ideowo-moralno-politycznych XX wieku — właśnie hitleryzm i stalinizm
muszą zajmować centralne miejsca. [...]
18 XI 1983
Brak przyjemności w pisaniu. We wszelkim pisaniu. O co tu chodzi?
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Brak odbioru. Kto to wyda? Kto to przeczyta? Kto to oceni? Przecież pisze
się dla kogoś. Dla Sainte-Beuve, dla Irzykowskiego, dla pani de
Maintenon, dla króla Fryderyka, dla Delfiny Potockiej, dla publiczności i
tych, co kształtują jej opinie. Tylko grafoman pisze dla siebie, a obłąkaniec
dla potomności.
Nudzi mnie wszystko, co piszę. Nudzi mnie, bo jestem jedynym tego
odbiorcą. A dlaczego nie nudziły Miłosza wiersze, które pisał w
samotności, nie mając nikogo, komu mógłby je pokazać? Trzeba mieć
więcej hartu. Albo po prostu więcej talentu.
Konstancin, 25 XII 1983
Zabawne, straciłem w ogóle ochotę do prowadzenia notatek, a dawne
wydają mi się zupełnie jałowe. Odwrót od pisania egotycznego, którego
falę wzbudził u nas Gombrowicz. Z całej biblioteki notesów, które
zapisałem, warto może uratować kilka anegdot i rozmów.
[...]
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1984
[...]
Paryż, 24 I 19841
I. O czym Polacy dzisiaj myślą?
1. Jak żyć w niemożliwym i nienaprawialnym systemie? Jakie są
warianty i możliwości? Jakie są możliwe i osiągalne cele?
(Zmiana w stosunku do lat poprzednich: wtedy myśleli przede
wszystkim o tym, jak ten system naprawić).
2. Jak się od tego systemu uwolnić? (Zmiana. Dawniej myśleli, jak się
do niego przystosować).
II. O czym Polacy nie myślą.
1. O przyszłości historycznej.
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2. O przyszłości wiecznej.
Paryż, 29 I 1984
Dlaczego to się nie da naprawić? Dlaczego wszystkie próby kończą się
niepowodzeniem?
Dlatego, że Polska nie tylko jest satelitą ZSRR, jak Węgry czy
Rumunia, lecz jest jedynym satelitą ZSRR leżącym w pewnym stopniu
wewnątrz ZSRR.
Granica z Polską jest jedyną otwartą granicą ZSRR. Kreml nie musi się
tak liczyć z tym, co dzieje się w jakimkolwiek ościennym kraju
powiązanym układem “przyjaźni i pomocy'', jak musi się liczyć z tym, co
dzieje się w kraju, przez który rocznie przejeżdżają tysiące żołnierzy i
oficerów radzieckich oraz ich żon i dzieci w drodze do kolonii wojskowych
w NRD i na wschodzie Polski. Polska może być inna od republik
radzieckich co do kultury, wolności religijnych i innych, co do struktury
rolnictwa, ale nie może stać wyżej co do organizacji produkcji i rynku, co
do stopy życiowej, technologii i zagospodarowania przestrzeni.
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[...]
———
Rozterki Polaków
1. Jak żyć w systemie niemożliwym i niepodatnym na reformy?
Poczucie niemożliwości tego systemu — przekonanie, że system jest zły i
że nie da się go naprawić. Wydaje się to istotną różnicą w stosunku do lat
dawniejszych.
a) PRL była krajem żyjącym w psychozie tymczasowości od samego
początku. Psychoza tymczasowości zmieniła się z czasem w “pozytywne
niezadowolenie''.
“Pozytywne niezadowolenie'', to znaczy: kwestionowano, wytykano,
oskarżano i ośmieszano wszystkie praktyki systemu, nie podważając jego
zasad, a więc społecznej własności środków produkcji, gospodarki
planowej i współpracy z ZSRR. Utrzymywało się przekonanie, że to się
jakoś da ułożyć, że zmiany pokoleniowe w aparacie polskim i radzieckim
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doprowadzą do modernizacji zarówno systemu wewnętrznego, jak i
wzajemnych stosunków.
To przekonanie utrzymywało się aż do grudnia 1981.
b) Towarzyszyło temu ze strony aparatu rządzącego poszukiwanie
punktów stycznych:
pacyfizm (przeciwstawiano się podziemiu wojskowemu i części
emigracji politycznej);
psychoza antyniemiecka;
resentymenty w stosunku do Zachodu, resentymenty w stosunku do
rządów sanacyjnych — żywe szczególnie na wsi i wśród robotników oraz
lewicowej inteligencji;
przekonanie o dekadenckim charakterze kultury zachodniej, a wreszcie
fakt, że ofensywie ideologicznej komunizmu nie odpowiadał nikt.
Ostatnia propozycja: “budowa drugiej Polski'', czyli wejście na drogę
intensywnego rozwoju w oparciu o kredyty zachodnie — znalazła wielu
entuzjastów. Ale była to ostatnia propozycja możliwa. Utrata nadziei przez
nią otworzonej oznacza utratę wszelkich nadziei pokładanych w tym
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systemie, który pokazał swe dno. Dno moralne (Jaroszewicz, Szczepański),
dno polityczne (Jaruzelski i jego brak inicjatywy), dno ideologiczne
(Rakowski i jego krętactwa).
W latach pięćdziesiątych i jeszcze sześćdziesiątych system miał
młodzież po swojej stronie; to starsi byli w opozycji. Od 1968 roku zaczął
się odwrót młodzieży, który przybrał formy ucieczki nieledwie masowej,
wreszcie zaś buntu w 1980, będącego przede wszystkim buntem
młodzieży...
2. Skąd wiadomo, że reforma systemu nie może się udać?
Ze wszystkich prób dotychczasowych, które rozbijają się o te same
przeszkody: opór aparatu, prawa kardynalne systemu i w ostatniej instancji
o groźbę interwencji ZSRR. [...]
Polska stała się więc krajem bez nadziei, przez co upodobniła się do
ZSRR, a Polacy do ludzi radzieckich. Społeczeństwo podzieliło się na
masę bierną i wściekłą, na uprzywilejowaną kastę oraz na straceńców...
Straceńczy trend: trend emigracyjny i trend “złej pracy''.
Co robić?
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[...]
Paryż, 7 II 1984
Chaos i głupstwo. Wczoraj wieczór rytuał próżności1. Sycąc cudzą
próżność — w tym wypadku moją — ludzie zaspokajają jej głód własny.
Moja próżność jest ofiarą ich próżności.
Emigracja. Ludzie typu Giedroycia i Rapackiego: powojenna
rzeczywistość polska po prostu dla nich nie istnieje. Na tym polega między
nami różnica. Wiadomość, że kiedyś ktoś akceptował PRL, jest dla nich
absurdem.
A zresztą ludzie nie bardzo zastanawiają się nad tym, co słyszą. Cieszy
ich to, że słyszą.
———
Na pewno lepiej milczeć niż mówić.
———
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Pisanie — po prostu go nie potrzebuję do niczego.
[...]
Kraków, 22 II l984
Mama umarła2. Wróciliśmy pośpiesznie z Paryża. Wczoraj odbył się
pogrzeb. Pora pomyśleć nad tym, co dalej. Starać się o powrót do Paryża
pod pretekstem, że nie ukończyłem badań? Wysłać Jędrka, wykorzystując
nawiązane kontakty? Do jakiej zabrać się roboty? Nigdy jeszcze nie
doświadczyłem w tym stopniu niepewności losu. Bo przecież w czasie
naszego pobytu w Paryżu umarł także Andropow3, na czele ZSRR stanął
znów starzec i wszystko wskazuje na to, że rozpocznie się tam teraz walka
o władzę, która długo potrwa i wszystkie układy w obrębie “obozu''
doprowadzi do podobnego pomieszania jak po śmierci Stalina. Systemy
solidne, jak NRD czy Bułgaria, przetrwają łatwo taką burzę, ale systemy
prowizoryczne, jak Polska czy Czechosłowacja, na pewno się przy tym
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rozsypią. Możemy mieć burzliwą starość. [...]
[...]
Kraków, 25 II 1984
1. Chłopiec w celi: kiedy wyjdziemy, czerwonego już nie będzie. Albo
— nie mamy po co wychodzić. Chłopiec zapewne wyszedł, czerwony jest
nadal. Co się dzieje z chłopcem? W podziemiu? Znów w więzieniu?
Uszedł z kraju? Czy jest gdzieś... Żyje... Jaki jest?
2. Co to jest “czerwone''? To jest jakaś nieprawda, jakaś niewola. Co to
były te “polskie miesiące''... To była jakaś prawda i jakaś wolność. Łatwo
je poddać krytyce — ale jednemu nie da się zaprzeczyć. Było to
subiektywne doznanie prawdy i wolności.
[...]
———
Zwycięstwo, ale kraj się nadal wali.
Społeczeństwo odporne — to jest również wniosek polityczny. Grozi
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apatia, poczucie bezsilności i maksymalizm żądań. Ta apatia i
maksymalizm jest środkiem utrwalenia systemu1.
Kłoczowski: inteligencja po 1863 miała poczucie, że Kościół zdradził.
Zbanalizowanie nauki Jana Pawła już się dokonało: tryumfalizm Kościoła.
Spojrzeć na to ewangelicznie... Posłanie Jana Pawła można odczytać tylko
w perspektywie nawrócenia. Potrzebne jest również Kościołowi. Dla
Kościoła — odejście od klerykalizmu.
Hennelowa: mówi o paradoksach sytuacji Kościoła w PRL. Wzrasta
stan posiadania Kościoła: tytuły wydawnicze, zezwolenia budowlane,
paszporty. Jednocześnie Kościół otrzymał poparcie środowisk
kulturalnych, które nie jest taktyczne. Człowiek przemawiający w imieniu
Kościoła czy ze środka Kościoła korzysta z jego autorytetu. Kościół cieszy
się sporą swobodą cenzuralną — np. kazania radiowe. Władze naciskają na
separację religii od polityki skutkiem zacieśnienia Kościoła do swojej
strefy — polskiej i klerykalnej. Pokusa arogancji władzy — w Kościele —
i pokusa integrystyczna.
Postawa społeczeństwa: wycofanie swojej podmiotowości z wielu
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dziedzin życia... Kościół małą dziedziną owej podmiotowości... Dziedzina
pracy, informacji, organizacji wolnego czasu. “Nie moje'': milczące
uczestnictwo w tym, co jest nieprawdą. Dotyczy to również Kościoła, który
np. ignoruje całą sferę niemoralnej pracy, kłamstwa, łamania przepisów...
Kościół nie wyzyskał szansy odbudowy instytucji opiekuńczych... Kościół
nie walczył o powrót pielęgniarek... Natomiast rozbudowa instytucji
kulturalnych — apostolstwa słowa. Rozbudowa działalności perswazyjnej,
cenzuralnej etc. Kościół jest coraz brutalniej spychany w sferę spraw
bezpiecznych.
Kisielewski: podział Europy się nie zmieni... Sprawa polska nie odegra
roli... Polska w obozie czerwonym jest wygodna... Wewnętrzna sytuacja się
też nie zmieni. “Solidarność'' przegrała. Episkopat będzie manewrował —
trzecia siła. Powstał drugi obieg i to zostanie. Może to być działalność
“szkoleniowa'',
“programotwórcza''.
Program:
Zrezygnować
z
antyrosyjskości, wystąpić przeciw socjalizmowi.
Tischner: Co się dokonało w Polsce w ciągu ostatnich lat? Skok w
poczuciu odpowiedzialności. “Reformacja bez rewolucji''. Poczucie
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odpowiedzialności zostało, ale nie ma sposobu, aby się zamieniło w
społeczne dzieło. Kościół ma być tą przestrzenią, w której wyraziłoby się
poczucie odpowiedzialności. Cała praca wychowawcza XIX w. —
odczuwanie “bólu'' niewoli. I niepodległość jako alternatywa. Co nas boli?
Marnotrawstwo energii, surowca, dobrej woli... odpowiedzialności. Klęska
podwójna: i my, i przeciwnik. Jedna strona zmarnotrawiła drugą.
Co ludzie będą robić? 1. Pójdą w gospodarkę. 2. Pójdą w strukturę
władzy — uczestniczyć w mini-rządzeniu. 3. Twórczość kulturalna,
etyczna. Solidarność, pomoc, na koniec — czas na wielkie idee...
Odpowiedzialnej duszy trzeba idei. Odświeżać idee, nazwiska, toczyć
wielkie spory. Im większa nędza, tym większa potrzeba.
[...]
3 III 1984
Polska: czy to ma w ogóle być? Czy to ma być kiedykolwiek
odtworzone jako państwo? Czy powstaną jeszcze kiedykolwiek warunki
dla takich państw w uświęconych granicach, pod uświęconymi
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emblematami, jako kontynuacja uświęconych tradycji? I czy trzeba się przy
tym upierać? A może lepiej położyć nacisk na istnienie Polaków w świecie
— istnienie wędrowne.
[...]
Kraków, szpital, 21 III 1984
W szpitalu ŕ cause du1 wylew. Zamazane widzenie, pulsowanie, ból.
Zastrzyki i leżenie 10 dni, 15 dni, coś w tym rodzaju. Chaotyczne myśli,
myśli o niczym. Brak ochoty do czytania, co prawda, obok leży facet, który
gada i słucha radia. Gada głupstwa, słucha głupstw. I to właśnie jest
inteligent.
———
“Stary dom''.
22 III 1984
Venoruton w zastrzykach i doustnie, leżenie, uważać na głowę, aby
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przy jej dźwiganiu nie przeciążyć oka, mierzyć ciśnienie, to wszystko.
Współpacjenci narzekają, że chrapię. Brodaty architekt wie wszystko i raz
po raz wspomina o moim wieku. Sam ma lat 49. Radio — bez przerwy.
[...]
26 III 1984
Bez zmian. Noc ciężka, gorąco. Poranne rozmyślania. Kiedy myślę,
wydaje mi się to mądre. A potem głupie, i nie chce mi się tego nawet
zapisać. Może powinienem od razu pisać. Ale właściwie po co?
[...]
28 III 1984
Coś się przejaśnia. Widzę już moje rozczapierzone palce, ale tylko
wtedy, gdy za nimi jest jasne tło. Widzę kolory — wczoraj kątem oka
zobaczyłem czerwonawą plamę — a był to koc na sąsiednim łóżku. Dzisiaj
kończę zastrzyki, jutro pani Machowa zadecyduje, czy mam zostać na
dłużej, czy też przejść na domowe leczenie, które podobno powinno
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potrwać jeszcze z miesiąc.
———
Co jest święte w Eucharystii? Nasza wiara. Nasza wiara w to, że Bóg
jest z nami. Że jest i jest z nami. Wrócić do fenomenu wiary. Jak wiara jest
możliwa?
———
1. Jest zjawiskiem społecznym. Nie ma wiary samotnej. Wiara
człowieka znajduje potwierdzenie tylko w wierze drugiego człowieka.
Polega na świadectwach. Kościół jest świadectwem wiary. Sakramenty jej
znakami. W sakramentach nasza wiara doznaje próby, utwierdza się,
krystalizuje i wyraża.
Czyli społeczny wymiar wiary jest zarazem jej wymiarem
sakramentalnym. “Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam
ja jestem pośrodku was''... “To przykazanie daję wam, abyście się
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społecznie miłowali''... “To czyńcie na moją pamiątkę''...
Społeczny, sakramentalny wymiar wiary to wiara w kulturę, w jej
znaki, w jej język. W wiarygodność języka. I dlatego wiara w Boga, wiara
w świadectwo pokoleń utwierdza, integruje i wartościuje ludzki świat.
2. Wybór wiary: dlaczego ta, a nie inna. To jest problem prawie tak
delikatny, jak wybór przedmiotu miłości: dlaczego ta, a nie inna? Podobnie
jak w miłości wchodzi tu w grę zarówno upodobanie jak intencja.
Człowiek wybiera ten przedmiot wiary i ten przedmiot miłości, który go
lepiej usposabia i uposaża w życiu.
Co jest wyborem istotnym, a co pozornym. Wybór wyznania
augsburskiego nie jest wyborem istotnym. Zarówno katolicy jak protestanci
optowali za prawdziwym Kościołem Chrystusowym, podobnie jak Wschód
w dobie schizmy optował za prawdziwym Rzymem. Rzeczywistego
wyboru dokonała inteligencja europejska w XIX wieku, optując przeciw
chrześcijaństwu, za wiarą w postęp, w naukę, w naród, w klasę. Bo z tego
wyłoniły się systemy totalitarne XX wieku — nowe Kościoły, które
naruszyły również istotę Kościoła Chrystusowego. Stworzyły mianowicie
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nowy rodzaj wiary i nowe sposoby jej propagowania.
Toteż pytając dzisiaj o to, jak wiara jest możliwa, pytamy już nie tylko
o wiarę w Objawienie Boże. Pytamy również, jak możliwa była wiara w
posłannictwo Hitlera, w wyższość historyczną ustroju radzieckiego, jak
możliwa jest wiara w misję Ameryki, w islam, w wyższość Chińczyków
nad białymi, w przyszłość czarnego człowieka, w katastrofę cywilizacji,
albo — na odwrót w jej tryumf. A także: jak jest możliwa wiara (może
najgroźniejsza) w to, że Jan Paweł II zbawi świat. Na szczęście ta ostatnia
wiara jest wiarą pewnej niegroźnej polskiej mniejszości, którą porównać
można tylko do tych żydowskich zelotów1, którzy w Chrystusie zobaczyli
jedynie prawdziwego przywódcę. [...]
29 III 1984
W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego — amen.
Panie, rozpoczął się nowy dzień szpitalny. Ktoś właśnie powiedział: co
też ten dzień przyniesie... A ja dopiero co pomyślałem, że przyniesie
niewiele, że będzie podobny do innych dni, że dni szpitalne różnią się tym
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od dni zwykłego życia, iż są do siebie podobne. Źle myślałem. Myślałem
tylko o sobie. Ileż tu dramatów dokoła, które rozstrzygają się nie tylko na
sali operacyjnej, ale w ciemniach i w czasie narad lekarskich. Ludzie
czekają na decyzje, które przesądzać będą o ich przyszłym życiu. Czekają z
niepokojem, z ufnością, z nadzieją, przyjmować je będą różnie — jedni z
rezygnacją, inni z gniewem. Będą też gniewać się na ich brak, jak pan
Kosiniak, brodaty 49-letni architekt, rodem z Zalipia, syn ludowej malarki,
amator pszczół i podróży egzotycznych, który już na jedno oko wcale nie
widzi, a na drugim ma wylew, i gniewa się na lekarzy, że nie wiedzą, jak w
jego wypadku postępować. A jeśli rzeczywiście nie wiedzą?
Moja sprawa jest tu niewielka. Mam przecież jeszcze zdrowe drugie
oko. A poza tym jestem starszy od wielu innych, którzy oczy tracą. A poza
tym jestem w uprzywilejowanej sytuacji: liczą się ze mną lekarze, troszczy
się o mnie żona, mam pieniądze, stosunki za granicą. Nie zabraknie mi
niczego, myślą ci, którzy mnie obserwują i zazdroszczą mi albo mnie może
dlatego nie lubią. [...]
Panie, pomóż mi rozpoznać plany, jakie powziąłeś co do mnie, i
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nadzieje, jakie we mnie pokładasz. Jesteś Bogiem nadziei; nie tylko ją
dajesz, nie tylko jesteś jej źródłem. Sam ją przeżywasz. Jesteś jej
podmiotem. Stworzyłeś świat i powołałeś do życia ludzi — sobie
podobnych — z nadzieją, iż staną na wysokości Twoich zadań. Twoja
nadzieja jest nadzieją Ojca. Nie chcę zawieść nadziei, jakie we mnie
pokładasz. Pomóż mi stanąć na ich wysokości. Pomóż mi dobrze przeżyć
dzień, który jest jednostką Twojej i mojej nadziei. Twojej i mojej dobrej
woli.
Przez Chrystusa Pana naszego, przez Którego dotarła do nas prawda o
Twojej nadziei i dobrej woli, prawda o tym, że jesteś Ojcem.
31 III 1984
Siedzimy dalej i siedzieć będziemy tu aż do 9 IV. Potem się zobaczy.
Wylew podobno powoli ustępuje, co ja mogę stwierdzić po stopniowo
rozszerzającym się obrzeżu widzialności. Siatkówka odsłania się od góry,
ja widzę dołem. W centrum oka mam jeszcze wciąż brudną, mętną mgłę,
przez którą przedzierają się tylko blaski światła.
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Bardzo pouczająca lektura Balzaka Straconych złudzeń1. Zrozumiałem
rolę, jaką powieść “realistyczna'', to znaczy powieść francuska odegrała w
ukształtowaniu się mojego światopoglądu literackiego — należałoby raczej
powiedzieć: ideału literackiego — i (co mnie bardziej zastanowiło) w
ukształtowaniu się mojego systemu wartości i mojej życiowej strategii.
Świat Balzaca jest światem pozornie relatywistycznym. Na pozór w tym
świecie wszystko jest dozwolone. Stosunki ludzkie są tam przedstawione
na kształt natury. Silniejsze okazy pożerają słabsze etc. Zlekceważyłem,
pominąłem zupełnie moralistyczną podstawę tego obrazu. Przecież idylla z
Angoulěme jest moralnym punktem odniesienia [do] Paryża i ostatecznie w
tym świecie cnota, jeśli nie zostanie nagrodzona, to odniesie zwycięstwo na
jakiejś innej płaszczyźnie.
Pomiędzy Paryżem balzakowskim (i Francją Restauracji)2 a Warszawą
lat pięćdziesiątych i PRL była wyraźna analogia, zwłaszcza w stosunkach
literackich. Być krytykiem — szczególnie “młodym krytykiem'' —
znaczyło wtedy w Polsce tyle, co być nim we Francji. Tam wpływało się na
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rynek księgarski i na opinię czynnikami komercjalnymi, tu ideologicznymi.
Cynizm Lucjana, zmieniającego z dnia na dzień poglądy i przechodzącego
z obozu republikanów do obozu rojalistów1, stanowił nie tylko analogię,
lecz także wskazówkę dla nas, którzyśmy z dnia na dzień “przyjmowali
marksizm'', zdradzając wszystkie wcześniejsze uczucia i związki — z
Kościołem, z AK, a w konsekwencji także z rodziną, przyjaciółmi.
[...]
6 IV 1984
Ukrzyżowanie: Ewangeliści przedstawili je jako swoisty triumf. Słońce
przygasło, ziemia zadrżała, rozdarła się zasłona w świątyni i zatrwożeni
ludzie mówili: “Zaprawdę, ten był Synem Bożym''. Mówili. Jeżeli
rzeczywiście działy się tak okropne rzeczy, to nie mówili, ale krzyczeli w
głos. Jeżeli to było nawet zaćmienie słońca i trzęsienie ziemi, albo tylko
trzęsienie ziemi, to ludzie wpadli w panikę i uciekając do domu albo
opuszczając domy, krzyczeli w niebogłosy, nie tylko “Zaprawdę, ten był
Synem Bożym'', ale także: “Góry przykryjcie nas''... Sprawdziła się
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bowiem apokaliptyczna przepowiednia.
Potem wyznawcy tylko czekali, aby powtórzyło się to samo. Może
nawet nadal czekają. Wszelka historia napisana czy opowiedziana jest
zbiorem wzorów postępowania i zachowania, które się nie sprawdzają. Bo
wydarzenia biegną zawsze nieoczekiwanie. Zresztą i wtedy mogło być
zupełnie inaczej i wszystko, co Ewangeliści napisali, może znaczyć
zupełnie co innego. Może po prostu znaczyć tylko to, że wyznawcom
Chrystusa, którzy opuścili Golgotę i Drogę Krzyżową, zanim jakiekolwiek
znaki na niebie i na ziemi dały się widzieć, wydawało się, iż ziemia usunęła
się spod nóg, iż słońce zagasło, iż świątynia została zbezczeszczona, iż
umarła wszelka nadzieja i że jeśli On dał się pojmać i zamordować, to
znaczy, że ani On nie był Chrystusem, ani też nigdy żaden inny nie
przyjdzie. Mogło być tak, że na Wzgórzu Trupiej Głowy, gdzie leżały
może jeszcze trupy wielu innych skazańców, wśród kruków i sępów konał
wraz z pospolitymi przestępcami Jezus, opuszczony, zniesławiony,
wyszydzony, otoczony kordonem znudzonych legionistów, poza którym
tkwiły nieruchomo postacie: matki i jedynego ucznia, który nie uciekł.
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Oto obraz — oto tajemnica śmierci. Każda śmierć jest śmiercią na
krzyżu. Każda jest samotna i każda jest szyderstwem z wielkiej nadziei.
7 IV 1984
Właściwie chciałbym być grafomanem. Tak sobie pisać, pisać, pisać...
Miałbym przynajmniej zawsze jakieś zajęcie.
Grafomania i gadulstwo. Jest tu gość (gościu — jak mówią teraz), który
mówi z jakiegoś wewnętrznego przymusu. Mówi na dowolny temat bez
żadnego skrępowania. Jędrek także. Wczoraj był u mnie i zapytawszy, jak
się czuję, natychmiast mi opisał, co ja powinienem — jego zdaniem —
widzieć i jakie mieć odczucia. Ja powiedziałem, że mi to oko w tej chwili
bardziej przeszkadza niż przedtem, a on na to, że powinno mi przeszkadzać
mniej, skoro mniej widzę... Nie umiałem wytłumaczyć, dlaczego jednak
przeszkadza mi bardziej. Musiałbym się wtedy skarżyć.
8 IV 1984
Nie chcę się skarżyć, ale się skarżę. Chcę być “dzielny'', ale nie jestem
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dzielny. Skarżę się, kiedy wszystkim dokoła opowiadam, jak źle widzę i co
mi się od tego w głowie dzieje, jak od tego tracę równowagę, jakie mam
przy tym mdłości, jak mi trudno rozmawiać z ludźmi, jak się wszelkie
podniecenie i zakłopotanie objawia drganiem oka i migotaniem obrazu
również w zdrowym oku. A jeśli nawet nie opowiadam o tym innym, to
opowiadam sobie. A to tak jakbym innym opowiadał, bo się tymi żalami
nad sobą upajam i sam nad sobą tak się rozczulam, jak jaka litościwa
osoba, która zechciała wniknąć w moje cierpienia i współczuć z nimi.
Dosyć tego. Odtąd będę wszystkim mówił, że czuję się bardzo dobrze, i
będę się starał myśleć o wszystkim, tylko nie o tej chorobie, która — jak na
choroby — jest wcale schludna i prawie bezbolesna.
Mam zresztą tyle do zrobienia...
[...]
Kraków, po wyjściu ze szpitala, 12 IV 1984
Chateaubriand!1
———
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Gaudeamus igitur1, szkoła w dawnym stylu, nowe czasy. Toteż
Gaudeamus igitur zakończyło się na posterunku MO. A w rok później był
proces klasy IIc i szkoły już nie było. Ja byłem na uniwersytecie, który był
też w dawnym stylu, choć czasy były nowe. Prof. Pigoń i — Andrzej
Wasilewski. Asystent Siudut i asystent Karaś. Wykłady prof. Kleinera i
zebrania ZAMP. “Nawrócenia''. Seminarium nawróconych w Warszawie.
Żółkiewski, Kott i Wyka. Rekrutacja krytyków. Warszawa jakby dawna —
ruiny i rekonstrukcja. Następna wizyta w zimie podczas urodzin Stalina.
Zdrada: kiedy przyjechałem tu po raz trzeci, nocowałem w IBL. Warszawę
już burzono. Kiedy ja posuwałem się coraz dalej na drodze zdrady, czyli
przystosowania do “nowej rzeczywistości'', ta nowa rzeczywistość
wyłaniała z siebie jeszcze nowszą, nie przeczuwaną jeszcze rzeczywistość.
Zdobycie młodzieży, a raczej uchwycenie jej w karby ideologii i
organizacji stało się głównym zadaniem reżimu. Zamiast Gaudeamus igitur
śpiewaliśmy teraz “Nie ma granic ni kordonów pieśni zew...''2 i
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maszerowaliśmy z portretami Stalina na kijach... Dlaczego? — spyta ktoś
zdumiony.
Warszawa, 28 IV 1984
[...]
Przystąpmy dzisiaj do Krzyża z doświadczeniem klęski. Przeżyjmy
ukrzyżowanie wraz z Judaszem, który zdradził, Piotrem, który skłamał, i
uczniami, którzy się rozbiegli i ukryli. Było tak pięknie! Olśniewał tłumy
cudami i słowem. Wygrywał łatwo dysputy z uczonymi i politykami.
Rzesza jego zwolenników rosła z dnia na dzień (i tylko Nazaret było
niepowodzeniem). Oni oczywiście postanowili go zlikwidować, ale bali się
rozruchów. Uczniowie i zwolennicy Chrystusa doświadczyli tego, że tłum
jest tym bezpieczniejszy, im większy. Chrystus odważył się wkroczyć do
Jerozolimy i wjazd ten był triumfem. Odważył się wejść do świątyni i
dokonać pogromu przekupniów. Wreszcie wypowiedział słowa, które Jego
wyznawców musiały wprawić w najwyższe uniesienie: Jeśli zechcę, zburzę
tę świątynię i w trzy dni ją wystawię. Krok po kroku Chrystus zdawał się
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zmierzać do ziemskiego tryumfu. Uczniowie mieli powody do zawrotu
głowy od sukcesów i do zapomnienia wcześniejszych zapowiedzi męki,
śmierci i opuszczenia.
Aż naraz wszystko się odwraca. Spisek, zawiązany nocą, jakże łatwy
okazał się do przeprowadzenia!
I poszczególne momenty — “stacje'' Męki Pańskiej przybliżając Jezusa
do Krzyża, do owego wyniesienia — dla uczniów, dla zwolenników, dla
tych, co już w Niego wierzyli, były pasmem klęsk. Jakby im się ziemia
powoli spod nóg usuwała. Jakby powoli w nich zabijano wiarę, nadzieję i
miłość. Jezus w Ogrojcu. Piotr porwał się w obronie Jezusa. Jeszcze udał
się za Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Jeszcze na drodze Jezusa stały
kobiety. Jeszcze podbiegła do Niego Weronika... Jezus mówił do nich.
Jeszcze szemrano w tłumie, że przecież skoro innych wskrzeszał z
martwych, nie da się zabić; skoro Bóg Go wskazał jako Syna
umiłowanego, może zstąpi w Jego obronie. Inni pewnie biegli za Nim
chyłkiem, kryjąc się za tłuszczą i żołnierzami. Ale razem z łomotem
młotów przepadła wszelka nadzieja. Podniesiono Krzyż z Jezusem
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wyszydzonym, zelżonym, upokorzonym, na urągowisko wszelkiej nadziei,
miłości i wierze.
W co tu wierzyć? Czego się spodziewać, skoro ten, którego Bóg posłał,
stał się przedmiotem gry politycznej i zabawą żołnierzy?
29 IV 1984
Wierzbicki Struktura kłamstwa tworzy niezmiernie skomplikowaną
typologię kłamstwa komunistycznego1, zapewniając, że kłamstwo
komunistyczne jest inne od wszelkich kłamstw. Twierdzi np., że komuniści
“przekraczają normy etyczne'', bo okłamują “swoich'', podczas gdy
dopuszczalne w polityce jest tylko okłamywanie przeciwników. To chyba
nieprawda. Właśnie okłamywanie przeciwnika jest najtrudniejsze, jeśli nie
wręcz niemożliwe. Poza tym osobliwość ustroju komunistycznego oraz
komunistycznego sposobu prowadzenia walki politycznej polega na
unicestwianiu przeciwnika. Komuniści potrafią działać tylko sami — bez
partnerów i rywali. Propaganda komunistyczna nie tyle polega na
kłamstwach (i sprawdzanie jej twierdzeń jest zajęciem jałowym), co na
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zapełnieniu pustki, jaka powstaje po zlikwidowaniu partnerów, rywali,
przeciwników. W tej pustce nawet prawda brzmi jak kłamstwo. Komuniści
bardzo często mówią prawdę, którą społeczeństwo przyjmuje tak, jakby
była kłamstwem, ponieważ jest prawdą jedyną. Np. komunistyczne
twierdzenia o nędzy w wielu rejonach świata są prawdziwe, ale nikt w nie
nie wierzy w komunistycznym świecie, gdzie wszelka prawda jest zatruta u
źródeł. Komunistyczny rząd jest jak człowiek, który zamordował swój
cień: żyje, ale jego istnienie jest przerażające i niewiarygodne. Komuniści
postępują jak schizofrenik, który słyszy głosy i który, chcąc się ich pozbyć,
obcina uszy...
30 IV 1984
KIK
Zwrot ku Kościołowi: czynnik zaufania społecznego, poczucie
tożsamości, wspólnota. [...]
Modląca się wspólnota może wyrazić treści, których indywidualnie
wyrazić nie można.
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Doświadczenie religijne — jego brak w 1968 roku; jego wartość.
Doświadczenia 1980 r. — religijne. Brak porozumienia z tymi, którzy nic
nie przeżyli. [...]
Warszawa, 1 V 1984
Odnaleźć potrzebę i przyjemność pisania. Zapisywania, przepisywania,
porządkowania, doskonalenia, wreszcie — publikowania. Potrzeba pisania
— zdaje się, że nigdy jej nie odczuwałem. Pisanie narzuciłem sobie jako
sposób życia i jako drogę wypróbowania swoich zdolności oraz
zaspokojenia ambicji. Zawsze był to dla mnie przymus. Nie przymus
wewnętrzny, ale zewnętrzny. Nic się pod tym względem nie zmieniło. U
progu starości jestem swego pisania równie niepewny jak 30 lat temu,
równie z niego niezadowolony, równie nim znudzony i zarazem
zatroskany.
Jedno się zmieniło: o ile dawniej chciałem przede wszystkim siebie
wypowiedzieć i utrwalić, dzisiaj myślę o wypowiedzeniu doświadczenia
zbiorowego i o zdefiniowaniu charakteru polskiego. Ale są to również
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myśli leniwe i chaotyczne. Daleko im do wyrazu.
Odnaleźć potrzebę i przyjemność pisania... Tylko przez cudzą myśl i
cudze pisanie. Już sobie to wiele razy obiecywałem, że niczego nie napiszę,
nie przeczytawszy czegoś pierwej. To znaczy, że wszelkie pisanie moje
powinno być glossą do literatury już stworzonej. [...]
2 V 1984
...sobie samemu najpierw, a potem wszystkim dookoła — aby inni też
ich nie słyszeli...
Zapełniają więc pustkę — i to zapełnianie pustki właśnie tak wygląda,
jak to Wierzbicki opisuje — z tym, że jest to bardziej teatralne. Opis
Wierzbickiego odnosi się lepiej do lat 50-tych niż późniejszych; pustka
była wtedy szczelna, przeciwnik wypędzony lub zamknięty w kozie,
granice nieprzepuszczalne — a celem komunistów było przede wszystkim
zdobycie umysłów młodzieży. Dla młodzieży stwarzano świat fikcyjny od
podstaw i skłócony z doświadczeniem dorosłych. Myśmy lepiej wiedzieli
od naszych ojców, co sądzić np. o dwudziestoleciu i o okupacji i w ogóle o
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całej historii — nie mówiąc o teraźniejszości, do której interpretacji
mieliśmy swoisty klucz. Zdarzenie mogło sobie “mieć miejsce'', ale nic z
niczego nie wynikało, jeśli nie było “typowe'', a typowe było to, które
odpowiadało doktrynie. To nie było “zakłamanie'', jak mawiali starsi. To
była “marksistowska analiza'', czyli ideologiczna interpretacja
rzeczywistości, znana zresztą skądinąd — nb. z Kościoła, gdzie np.
nieprawość osobista nie miała istotnego znaczenia, albo błąd w
magisterium Kościoła nie naruszał ani całości doktryny, ani nawet...
dogmatu o nieomylności...
Od tego czasu w “nauczaniu'' komunistów (czyli w ich propagandzie)
wiele się zmieniło: komuniści nie liczą już na poparcie i dziewiczy zapał
młodzieży. Młodzież przestała wierzyć w ideologię i bierze rzeczywistość
taką, jaka jest, i wytworzyła sobie swoją własną empiryczną filozofię. W
ocenie reżimu jest znacznie bardziej pryncypialna niż starsze pokolenie.
Jest też zresztą znacznie bardziej dotknięta brakami jej systemu. Komuniści
nie próbują jej przekonać, bo jak i czym? Żadna interpretacja nie zmienia
faktu, że na mieszkanie trzeba czekać 12–15 lat, że na samochód trzeba
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zarobić za granicą i że każde środowisko pracy przynosi negatywne
doświadczenia zawodowe i społeczno-moralne. Ale komuniści liczą tylko
na to, że młodzież dorastając będzie przystosowywać się do rzeczywistości,
do “systemu''. Więc nie tyle kłamią, co dowodzą, że prawda nie ma
znaczenia. Wcale nie twierdzą, że ten ustrój ma wyższość nad
kapitalistycznym, że jest “prawdziwie demokratyczny'', że daje
“prawdziwą wolność''; twierdzą tylko, że u nas może być tylko tak, jak jest,
i że to “trzeba zrozumieć'', czyli być “realistą''.
Od “realizmu socjalistycznego'', czyli ideologicznego (wedle którego
prawdziwe było to, co typowe), propaganda komunistyczna przeszła zatem
do realizmu “redukcyjnego'': prawdziwe jest to, co jest, inaczej nie będzie.
———
Stoi przed nami Krzyż — znak wszelkiej śmierci, znak naszej śmierci.
Będziemy umierać — umieramy — na pewno w cierpieniu i na pewno w
opuszczeniu. Choćby zapewniono nam wszelkie wygody i środki
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znieczulające, nikt nas nie uwolni od samotności umierania. Choćbym
otoczony był wtedy przez wszystkich moich najbliższych, choćby wśród
nich nie zabrakło nikogo, przecież umrę sam. Tak jak Chrystus, który z
Krzyża wołał, nawet do swego Ojca w niebie: czemuś mnie opuścił!
Choćby ta śmierć miała nastąpić tak, jak o niej marzy człowiek XX wieku
— nagle, bezboleśnie, w sekundzie — nic nas nie uwolni od lęku przed nią
rozpylonego w naszej cywilizacji jak gaz, jak produkt spalania. I tak samo
jak my, jak każdy z nas, umierać będą nasi najbliżsi. Umierać będą nasze
plany, dzieła, przedsięwzięcia; całe nasze życie przesycone jest
cierpieniem, smutkiem, goryczą końca nieodwołalnego, wobec którego
człowiek — ludzkość — narody — pokolenia — stoją w opuszczeniu,
obnażeniu, sponiewieraniu; jak Chrystus na Wzgórzu Trupiej Głowy1.
I oto ludzkość, oto naród, oto każde ludzkie pokolenie, oto każdy z nas
spotyka Syna Bożego w najboleśniejszym, najstraszniejszym, w najbardziej
nieuniknionym, a zarazem najniższym punkcie swej ziemskiej egzystencji!
Chrystus, jak obumierające ziarno, wsiany w glebę tego świata —
właśnie opuszczony, wyszydzony, zelżony, oderwany od swych
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wyznawców, od swego ziemskiego dzieła, Chrystus bez przyszłości,
Chrystus, który przestał być nadzieją najbliższych, Chrystus rozpięty na
Krzyżu w ciemnościach, na pękającej ziemi — gotów do
zmartwychwstania, dojrzały do odrodzenia w całej przyszłej historii
ludzkości odkupionej...
Wilga, 6 V 1984
[...]
Gdyby tak napisać taką Oziminę1 — wykorzystując Kongres Kultury2
jako skupisko osób, losów, myśli. Przecież to jest jakby gotowa fabuła.
Kongres, stan wojenny, internowania, spotkania ludzi, którzy dawno się nie
widzieli i mają z sobą różne porachunki. Np. taka scenka: Rakowski
wybiera się na Kongres. Dostaje telefon z Sekretariatu Pierwszego.
Pierwszy chce go widzieć o 10. Rakowski musi być już wtedy na
Kongresie. To ktoś przyjedzie. R. jest podenerwowany. Czuje, że coś się
dzieje poza nim. Niejasny niepokój co do tego Kongresu. Co to znaczy, że
oni sami, to znaczy “te środowiska'' postanowiły go zwołać. Z drugiej
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strony to dobrze, że będą gęgać o kulturze. To jest bezpieczny teren
rewolty. Niebezpieczny jest Gdańsk i niebezpieczne są zebrania w SDP.
Kryzys się przetacza przez jego dziedziny. Zepchnąć go na ekonomię.
Zepchnąć go w dziedzinę problemów nierozwiązywalnych. Uwikłać go w
produkcję, konsumpcję etc. Odpolitycznić! Trzeba im to powiedzieć na
tym Kongresie, że pies jest pogrzebany gdzie indziej. Zawsze gdzie indziej,
niż go szukają.
Przydałby mu się teraz stary Staszewski. Umiał nazywać rzeczy po
imieniu. Powiedział mu kiedyś: my tu nie jesteśmy na to, aby rządzić, ale
na to, aby nikt się tu do rządów nie dorwał. “To'' nie ma funkcjonować jako
państwo, ale ma zapobiec powstaniu jakiegokolwiek państwa
prawdziwego. Po co to wszystko? Żeby oni, tam w Moskwie, nie oszaleli.
To jest jeden wielki szpital wariatów, a my, demoludy, jesteśmy
pielęgniarzami. My mamy rozpędzić ich koszmary. Ale dlaczego tam nie
może powstać normalne państwo? Z czego? Z głodu, chciwości, strachu,
nienawiści? Przecież to są przeklęte czarcie bagna i stepy, na których ostała
się jeszcze, nie osiodłana żadna myśl ludzka konstruktywna. To, co tam się
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może narodzić, jeśli nie będzie kontrolowane, zagrozi całej cywilizacji. To
trzeba utrzymywać za kilkoma pasami sanitarnymi. My stanowimy
zewnętrzny, władza sowiecka wewnętrzny.
Ale nie ma Staszewskiego. I premierowi już nie wypada do niego
przychodzić na lekcje polityczne. Zresztą — coś się chyba zmieniło. Lęk: a
nuż oni zostawią nas naprawdę samych? Wtedy nasi nas powywieszają.
Będzie to niesprawiedliwość, ale — Boże drogi — taka sama, jaką
uczyniono tylu ancien-regime’om1! Teraz będzie inaczej, bo nas
mordować będą syci. Będą nas mordować za coś ważniejszego niż chleb.
Za co, psiakrew? Za to pieprzenie. Za to — wziął do ręki swoje
przemówienie na Kongres Kultury.
Zadzwoniono do drzwi. Wszedł Urban. Typowy nieudacznik. Ale
przydawał się nieraz. Rakowski go winduje, bo chce mieć ludzi oddanych.
Teraz przyjeżdża od Pierwszego. To znaczy, że się uwiesił u wewnętrznej
klamki.
— Czy ty zamierzasz tam przemawiać?
Otworzył usta na literę “o''. Chciał powiedzieć “oczywiście'' i
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oznaczałoby to parę rzeczy naraz. Ale w tej samej chwili zadzwonił
telefon. Sekretarz z informacjami. Słuchał nudnej wyliczanki, patrząc na
tow. Urbana, który próbował odczytać coś z kartki leżącej na stole.
— Jeżeli pyta... to znaczy, że to nie jest takie oczywiste...
I odłożywszy słuchawkę odpowiedział:
— Nie, skądże. A dlaczego pytacie?
[...]
Warszawa, 14 V 1984
Zimno i deszcz. Martwota w duszy. Głupia rozmowa w MSW w
sprawie paszportu i mojego wywiadu dla Głosu Ameryki. “Zasilił pan
propagandę St. Zjednoczonych, które prowadzą wrogą politykę wobec
Polski...''
Pobyt w Krakowie. W klinice żadnych nowości. Ciśnienie dobre,
wynik ultrasonografii dobry, oko nadal ślepe, pani Machowa nadal
tajemnicza. Nieaktywność, senność, niesmak, spleen majowy. Pełno
roboty: Mochnacki, Besançon, Wyszyński, Berent, książka i — różne
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zachcianki. Uparte czytanie Chateaubrianda. Wszystko rozgrzebane.
[...]
21 V 1984.
System Wittego1 polegał na tym, że państwa zachodnie przyznawały
znaczne pożyczki na rozwój gospodarki rosyjskiej, a ich obsługę
zapewniały nowe pożyczki. Kredyty były przyznawane, ponieważ
sprzymierzonym zależało na sojuszu z Rosją, a wierzyciele, którzy chcieli
odzyskać swoje kapitały, byli zainteresowani w podtrzymywaniu
gospodarki rosyjskiej na poziomie wypłacalności. Motorem tej
pożyczkowej pompy ssącej był jej charakter odwracalny, którym system
Wittego mógł szantażować wierzycieli. Groźba polegała na tym, że rząd
rosyjski przestawi się na przymierze z Niemcami lub ogłosi bankructwo.
Wierzyciele zachodni ufali jednak, że groźba ta przestanie być realna,
kiedy Rosja zostanie ostatecznie “zintegrowana'' ze światowym systemem
ekonomicznym i politycznym.
Besançon znakomicie wykrył ten podwójny status ZSRR — jako
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państwa ideologicznego i prawnego zarazem; być może osłabienie pozycji
ZSRR polega na tym, że w coraz mniejszym stopniu może uchodzić za
pierwsze, a nie potrafi być drugim. Bo przecież istota rzeczy polega na
tym, że ZSRR nie jest ani państwem ideologicznym, ani prawnym; istnieje
tylko dzięki słabości swych zewnętrznych i wewnętrznych przeciwników.
Wielkie pytanie: co ZSRR zrobi teraz. Śmierć Breżniewa i Andropowa
wprowadziła kierownictwo radzieckie w cykl zmian personalnych, który
nie może obyć się bez walki. Jakie siły będą w tę walkę zaangażowane i
jakimi posłużą się broniami? Czy jedną z tych broni będzie stan radzieckiej
gospodarki, tak jak to było po śmierci Stalina? Czy napięcia społeczne —
np. sytuacja młodzieży — odegrają w tym jakąś rolę? Czy polityka
zagraniczna ZSRR będzie przedmiotem sporu i reorientacji — i w jakim
duchu? Czy wystąpią zwolennicy jakiegoś lepszego odprężenia (a w
każdym razie przedłużonego), czy też właśnie zwolennicy “pryncypialnej'',
konfrontacyjnej polityki? Jaką rolę w tym odegra Afganistan1, a jaką
Polska, jaką Iran, a jaką Liban czy PLO. Jaka będzie tendencja — stosunek
do USA — ułożenie na powrót stosunków wg formuły Breżniewa-Nixona,
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czy stałej dyplomatycznej konfrontacji? Jaki kurs przyjmą w polityce
wewnętrznej, nb. w kwestii narodowościowej, coraz drażliwszej ze
względu na przyrost ludności w muzułmańskich republikach radzieckich?
———
“Świat sowiecki opiera się zrozumieniu z powodu swojej
abstrakcyjności, ale z tego samego powodu jest on prosty''2.
Odgadnąć ZSRR... Może nikt nie jest do tego lepiej przygotowany od
Polaków, którzy ich znają najdłużej i w swej historii mają wiele do tego
wzorów. Ale właśnie w tejże historii kryją się źródła naszych błędów.
Będąc mianowicie pewni swego doświadczenia z pokojowego i wojennego
współżycia z Rosją, traktujemy ZSRR jako proste przedłużenie historii
Rosji. Sądzimy też, że wszelkie warianty współżycia PRL z ZSRR
mieszczą się we współżyciu nieobecnej Polski z wieczną Rosją i wedle
historycznych wzorów odczytujemy rzeczywistość Polski Komunistycznej
i Komunistycznej Rosji. Na czym wszakże polega naród, o tym poucza nas
4012

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

m.in. analiza Besançona, który czuje doskonale to, że ZSRR, będąc
państwem ideologicznym, nie mieści się w analizie historycznej, która
takiego tworu nie zna. Rosja, będąc klasyczną tyranią, była mimo wszystko
państwem jak inne; ZSRR jest tylko w pewnej mierze państwem jak inne,
w części bowiem bytuje w sferze ideologii. Uciskając inne państwa, uciska
też samo siebie, nie korzysta z własnych zdobyczy, okradając innych, samo
się nie bogaci, osłabiając innych, samo się nie wzmacnia, bardzo w tym
wszystkim podobne do rakowatej komórki, której przecież nic nie
przychodzi z tego, że inne przekształca na swoją modę i cały organizm
morduje. Dawna Rosja — pomimo wszystkich swoich wewnętrznych
aberracji, komuś przecież dawała szczęście. Pomimo całej rosyjskiej biedy
istniała przecież jakaś rosyjska uroda życia — znał ją rosyjski ziemianin,
kupiec, oficer, urzędnik odpowiednio wysokiego szczebla. Nie ma takiego
zjawiska w ZSRR — nawet pomimo istnienia tam ludzi żyjących w
dostatku, czy nawet zbytku. Bo z tym ustrojem nikt się nie utożsamia —
nawet zażarty komunista, który musi przyznać, że to nie jest jeszcze to...
Jest to bowiem nie tylko państwo zwyczajnej materialnej czy policyjnej
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udręki; jest to również państwo udręki ideologicznej, państwo kłamstwa —
kłamstwa, którego jad my Polacy potrafimy odczuć, znając je zaledwie w
lekkim stężeniu...
Zrozumieć ZSRR, czyli tamtejszych ludzi — czyli polityków,
ideologów, funkcjonariuszy, specjalistów i zwyczajnych obywateli, to
znaczy zmierzyć ogrom ich smutku, udręki i nieszczęścia, które nie mają
chyba sobie równych na ziemi. Więc ich reakcje są nieobliczalne, ich
zachowanie w świecie dziwaczne, nie cenią tego, co inni cenią,
przywiązują wagę do nas, do których nikt wagi nie przywiązuje, i nawet
kiedy używają tych samych słów, znaczą one co innego. O ich
kompleksach niższości (nawet wobec Polaków) wypisano już tomy i mówi
się o tym (zwłaszcza w Polsce) do znudzenia. Najważniejsze wydaje mi się
ich uczucie zagrożenia.
Może nawet nie o uczuciu należy mówić, lecz o swoistej doktrynie
zagrożenia, która rządzi polityką zewnętrzną i wewnętrzną zarówno
historyczną — Rosji, jak ZSRR naszych dni; z doktryny wynikają również
uczucia — i Rosjan, i “ludzi radzieckich''.
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Skąd to pochodzi? Rosjanie wiedzą, że sami przez się historycznie,
gospodarczo, geograficznie, politycznie, a nawet wojskowo nic nie znaczą.
Państwo rosyjskie zredukowane do swych etnicznych granic byłoby
nieforemną, źle zagospodarowaną słowiańską enklawą wśród ugrofińskich,
mongolskich, turkmeńskich plemion, bez surowców, dostępu do morza,
zdanym na łaskę sąsiadów — Polski, Ukrainy, Finlandii (czy Szwecji,
Turcji, Chin, Japonii), za pośrednictwem których mogłoby się
komunikować ze światem. Rosja, tak jak Litwa niegdyś i tak jak Prusy,
istnieje dzięki podbojom i nabytkom. A nadto Rosja wie (tzn. Rosjanie
wiedzą), że nad tymi nabytkami nie panują, że nie zdołali sobie swoich
satelitów ani zjednać, ani podporządkować i że wystarczy jeden silny cios z
zewnątrz, aby się to wszystko rozsypało. I stanie się to najgorsze: Rosjanie
zostaną sami ze sobą, nie mając właściwie warunków do takiego
samoistnego bytu. Rosja jest więc niejako skazana na ekspansję, podobnie
jak byli na nią skazani Rzymianie. Tyle, że ich do ekspansji kusiły morza
oblewające półwysep, Rosjan natomiast dławi uczucie okrążenia. Jest to
ekspansja obronna. Rosjanie nie kłamią, gdy mówią, że zajęcie połowy
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Polski w 1939 roku było manewrem obronnym, ani też Stalin nie kłamał w
1943 roku i 19451, gdy domagał się gwarancji, że nigdy więcej z Niemiec
przez Polskę nie ruszy na ZSRR niemiecka ani inna wyprawa mająca na
celu rozbiór wielkiej Rosji. Poza tym Rosjanie (czy Sowieci) wiedzą, jak są
w świecie nielubiani, jakie budzą uczucia, jak powszechne jest
przekonanie, że się im dominacja na tak wielkich terytoriach nie należy, że
są wielkimi psujami cywilizacji. I dopiero na tym prastarym lęku rosyjskim
rośnie lęk nowy — lęk komunistów, lęk bolszewików, którzy również
wiedzą, że ich władza jest nierzeczywista, od samego początku narzucona
podstępem i siłą, że ustrój ich stanowi fenomen dziejowy — tak
olbrzymiego zwycięstwa odniesionego przez mniejszość nad większością. I
z tego fenomenu trzeba dopiero wyprowadzić ich metody postępowania.
Istnieje jakby analogia pomiędzy losem Rosjan i losem bolszewików: jak
Rosjanie wiedzą, że pozbawieni dominacji nad narodami Azji Środkowej i
Północnej, narodami zagłębia Donieckiego czy krajów wschodniej Europy,
stają się równorzędnym, jeśli nie słabszym partnerem Finów, Białorusinów,
Polaków, Ukraińców, tak komuniści wiedzą, że pozbawieni władzy stają
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się tym, czym byli przed zamachem stanu 6 listopada 1917 roku, sektą
polityczną łowiącą ryby w mętnej wodzie, tym, czym są w Anglii lub w
USA. Na razie idzie im ten polityczny poker. Jak długo?
26 V 1984
Nowy wylew? Przyciemnił się obraz w lewym oku, pojawiły się znów
palczaste, amebowe, ruchliwe kształty, oko zaczerwieniło się tym razem, i
boli. Nie bardzo, ale boli. Pojutrze lecę do Krakowa. [...]
Przeczytałem Chateaubrianda z wielkim pożytkiem i przyjemnością.
29 V 1984
Po powrocie z Krakowa: “to są złe rokowania'' — powiedziała p.
Machowa. To się skończy usunięciem...
Wiem o tym od roku. I na cóż czekamy?
[...]
1 VI 1984
Kardynał Wyszyński i Millenium1.
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1. Formy pobożności propagowane przez Kardynała po zwolnieniu go z
internowania: Śluby Jasnogórskie, Wielka Nowenna, “peregrynacja''
obrazu.
Jest to tradycyjna, wiejska pobożność odpustowa w skali krajowej, przy
zastosowaniu nowoczesnych środków propagandy, z których wiele jest
kalką sposobów komunistycznych.
2. Bo jest to też odpowiedź na masową indoktrynację i na intensywny
proces “modelowania'' mas przez reżim. Przypomnijmy te formy: ołtarze
Stalina, nie kończące się pochody z chorągwiami, portretami i
najróżnorodniejszymi feretronami. Nietrudno było spostrzec w tych
formach zapożyczenia kościelne. Kardynał, podstawiając treści religijne
pod formy komunistyczne, rewindykował to, co z kościelnych tradycji
zostało wzięte. Zastosował technikę znaną od początków istnienia
Kościoła, który z kolei swoją liturgię rozwijał w oparciu o formy
pogańskie.
3. Doszło więc w Polsce do prawdziwej bitwy na znaki, a przedmiotem
jej była interpretacja Millenium. Czyli interpretacja historii, a zarazem
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interpretacja dalszego rozwoju. Materialistycznej interpretacji dziejów
państwa Kardynał przeciwstawiał w swych kazaniach interpretację
duchową, nawiązując do baroku i romantyzmu.
4. O Polsce i Polakach można powiedzieć, że są najmniej stabilnym
narodem w Europie, ponieważ w ciągu niespełna 200 lat nieustannie
zmieniają się ich granice, status, ustrój, skład ludności, a nawet miejsce
osiedlenia. Dodajmy do tego olbrzymie przekształcenia wewnętrzne —
migracja ze wsi do miast. Przechodząc do miast, przewozili do nich część
swego obyczaju. Kardynał Wyszyński sprawił to, że przenieśli też swoją
religijność, która z kolei miała ulec przekształceniom w warunkach miasta i
pracy przemysłowej. Ale nikt nie przypuszczał, że zdominuje ona miasto i
stanie się łożyskiem życia kulturalnego inteligencji i zawodowego
robotników. Że na pielgrzymki ruszą rzesze młodzieży.
Wilga, 4 VI 1984
Ach, być grafomanem! Odczuwać przymus i rozkosz pisania... Nigdy
czegoś takiego nie doznałem. Pisałem dla zarobku, a ponieważ już teraz nie
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muszę w ten sposób zarabiać, nie piszę i pisać nie zamierzam. Nawet mi
nic do głowy nie przychodzi. Dawniej miewałem też różne ambicje;
wyleczył mnie z nich śp. Łukaszewicz, karząc mnie raz za razem to
zakazem druku, to zakazem wydawania, to zakazem popularyzowania.
Przez 10 lat Gierkowskiego cudu gospodarczego, żyjąc nieźle i wcale
swobodnie, nie wydałem ani jednej książki i przestałem się w ogóle liczyć
jako autor. Istnieję jako ktoś zupełnie inny. Nazwisko moje przydaje się na
protestach, budzi respekt w MSW, szanuje mnie emigracja, kler, młodzież
dysydencka, ale nikt nie wie za co. I nikt też nie wie, czego ode mnie może
się spodziewać. Pod tym względem jestem w znacznie lepszej sytuacji od
czynnych pisarzy “opozycji''. O Kisielu mówi się, że zdziadział, o
Brandysie, że jest zawsze tym samym elegancikiem, o Marku
Nowakowskim, że prymitywny, o Tadeuszu Konwickim, że się powtarza, a
o mnie? Że się dobrze zapowiadam?
[...]
19 VI 1984
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Impas. Oko mi w końcu wyłupią, ale poza tym nic pewnego.
[...]
Wilga, 23 VI 1984
Lektura ponowna Zapisków więziennych Prymasa Wyszyńskiego
skłania do wspomnień1. Potrafię sobie bardzo dokładnie przypomnieć moje
przeżycia i czynności z lat 1953–54–55; nie potrafię sobie natomiast
zupełnie przypomnieć co, o czym i jak myślałem. Pisałem wtedy
opowiadania wyzute z wszelkiej treści, opowiadania, które były wyłącznie
technicznymi ćwiczeniami, czymś w rodzaju autoegzaminu pisarskiego2.
Zastanawiałem się głównie nad tym, czy mam talent, a jeżeli — to jakiego
stopnia. Ale do czego miałbym go użyć, co miałbym wypowiadać, do
czego skłonić — nie pamiętam, abym o tym myślał. Ani o świecie, w
którym żyłem — o Polsce, o sytuacji wewnętrznej, o przyszłości, która nas
czeka, o niebezpieczeństwach, które nad nami wówczas zawisły, o
nieszczęściach poszczególnych ludzi narażonych na więzienia i tortury
4021

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

fizyczne czy moralne (choćby takie, przez jakie przechodził wtedy Prymas
Polski). W jakim stopniu umysł mój był już wtedy zarażony i
zdeprawowany i czy broniłem się jeszcze? Z pewnością moje małżeństwo
było aktem obronnym, bo zaprzestałem włóczyć się po knajpach w
towarzystwie cyników i oportunistów; ale zarazem dla pieniędzy, których
potrzebowałem wtedy bardziej niżeli w kawalerskich czasach, pisywałem
głupstwa, na jakie bym sobie dawniej nie pozwolił. Byłem bardzo młody i
tak w głowie jak w sercu miałem wielki nieład. I to wspomnienie —
właśnie wspomnienie nieładu męczy mnie najbardziej. Nie potrafiłbym
przed żadnym sędzią zdać sprawy z tych lat. Jedno tylko wiem na pewno:
byłem bardzo nieszczęśliwy.
Kraków, 25 VI 1984
Znowu w klinice po raz czwarty w ciągu roku z niewielkim okładem.
Pojutrze operacja.
26 VI 1984
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Z narkozą, czy bez? Chyba z narkozą, bo się boję.
[...]
27 VI 1984
Dziś operacja.
2 VII 1984, poniedziałek
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, rozpoczynamy coś nowego.
Mniejsza już o to, co było. Żyjemy, patrzymy na świat równie piękny i
ciekawy, jak przedtem, i mamy nadzieję. Czytamy dalej Micheleta,
odmawiamy pacierze, robimy dobrą minę, zasypiamy i bolejemy nad ich
niespełnieniem.
Czy coś się w nas zmieniło prócz zakłócenia symetrii w twarzy?
Wiemy więcej o cierpieniu, bośmy poznali nowe jego rodzaje; wiemy też
więcej o śmierci, bośmy jej skromną próbę przebyli w narkozie, a
zwłaszcza w budzeniu się z niej, kiedy poprzez ciemność i pędzące w
ciemności tajemnicze i wstrętne formy (kraty, materie, sploty), docierały
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do nas wołania: “panie Kijowski, niech pan oddycha!...'' — zakłócane
przeraźliwym hałasem jakby świdra wwiercającego mi się w czaszkę. Jak
się potem okazało, była to kosiarka spalinowa, strzygąca trawnik za oknem.
Otóż wtedy właśnie, gdy mi się wydało, że leżę rzucony gdzieś pod ścianę,
okaleczony, zredukowany tylko do głowy i tułowia, i nie mogąc
odpowiedzieć na wołania ani unieść powiek, wtedy — myślę — zbliżyłem
się trochę do tej granicy, którą trzeba przejść, aby poznać tajemnicę, której
ciekawość otwiera nasze umysły, nasze serca i naszą wolę walczenia do
ostatka.
Może zbliżyła się, choć nasi zmarli, którzy przez tę granicę przeszli,
uśmieliby się zdrowo, gdybym im to powiedział. Co ujrzał, co poczuł, co
ucierpiał mój ojciec, kiedy ratującym go lekarzom powiedział: “mnie już
nic nie trzeba''...? Czy moja matka zobaczyła choć na chwilę mnie, kiedy
stałem przy jej łóżku, w ceratowym płaszczu jak policjant, bez miłości, bez
litości nawet, niecierpliwie oczekujący jej śmierci? Czy to zimno idące ode
mnie, czy ta obojętność, z jaką odwracałem się od jej łóżka, patrząc w okno
szpitala sąsiedniego (w którym w rok później umierał mój ojciec, w którym
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sam leżałem kilka lat przedtem i gdzie — jak mi się wydawało wtedy —
doznałem najczystszego przeżycia miłości do obcego, chorego,
bezradnego, wydrwionego człowieka...). Czy to zimno, to wyrachowanie
dotarło do niej choć na chwilę i dobiło ją — tak jak do zażycia tej ostatniej,
fatalnej dawki berbirutów1 skłoniły ją ostatecznie moje brutalne słowa
(“trujesz nam życie...''), wypowiedziane niby w obronie Ojca i nas
wszystkich, ale przecież z tym ukrytym, dawno pielęgnowanym zamiarem
zabicia jej... Och, oczywiście nazywałem to inaczej: “wstrząsnąć'',
“wywołać szok''... ale nigdy, nigdy nie przyszła mi do głowy myśl
przeciwna: ukoić, uciszyć, pomóc w znoszeniu tych mąk wewnętrznych,
których nikomu nie mogła i nie umiała zwierzyć. A któż to w otoczeniu
najbliższym mógł lepiej zrobić ode mnie? I w tym miało się sprawdzić
moje powołanie, o którym mam czelność do dziś dnia z samym sobą
rozprawiać...
Więc cóż wiem o śmierci, a zwłaszcza o śmierci wiecznej? Mówię o
tym wszystkim spokojnie, bo mi Bóg grzechy przebaczył, a tym spokojniej
teraz, kiedy mi zesłał fizyczne i moralne cierpienia na pokutę doczesną, na
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zapłatę doraźną. Spokojnie zbliżam się teraz do Boga, do ołtarza Bożego,
bo mam ręce pełne tej ofiary łez i krwi.
[...]
3 VII 1984
Przeczytałem Czerwone i czarne2 i postanowiłem napisać Czerwone i
czarne. Jak to miało być? Jaka to była fabuła, jaka idea, jaki styl, jakie
słowa?...
Ale potem przeczytałem Czarodziejską górę3 i postanowiłem napisać
Czarodziejską górę. Nie, niezupełnie, bo zaraz potem przeczytałem Proces
Kafki (w przedwojennym wydaniu)1 i wszystko dokoła nabrało koloru snu:
Stalin, dom na Warszawskiej, Kraków łuszczący się i sparszywiały w
komunistycznym zaniedbaniu. Przestałem chodzić na wykłady,
planowałem powieści. Pewnego dnia odwieziono mnie do szpitala. Bolały
mnie nerki. Dostałem zastrzyk. Kiedy się zbudziłem, był już zmierzch.
Leżałem na dużej sali, dokoła rozbrzmiewały głosy mężczyzn. Wołali na
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kogoś, żeby wstawał, ubierał się, bo zaraz pani dentystka przyjdzie.
Zobaczyłem chudego człowieka, który podniósł się z łóżka, wygrzebywał
spod poduszki w kłąb zwinięte ubranie i począł się niezdarnie ubierać. —
Prędzej! — wołali chorzy z sąsiednich łóżek — pani dentystka nie będzie
czekać!
Był to kolejarz, który w wypadku stracił wszystkie zęby. Miał jeszcze
inne kontuzje i rany, które mu jakoś ponaprawiano; tylko zębów mu nie
wprawiono, i na to właśnie czekał. Lada dzień miała przyjść pani
dentystka, zabrać go i wprawić mu zęby. Codziennie rano zbierał się i
czekał. Potem kazano mu się rozbierać. Ale wystarczało mu powiedzieć:
pani dentystka idzie, już łapał za ubranie. Bełkotał coś przy tym, chwytając
się za szczękę.
Patrzyłem na to w oparze narkotyku, który mi dano, i naraz przeniknęła
mnie myśl jasna i czysta: to o niego chodzi, to za niego dał się ukrzyżować
Jezus. To jest ten, któremu nikt nie potrafi wymierzyć sprawiedliwości, ten,
który uczestniczy tylko w czystej miłości Boga. To jest ten, przez którego
zwycięża Ewangelia i przegrywa “religia ludzkości''.
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4 VII 1984
Następne dni w klinice (mówię o pobycie na “czerwonej chirurgii'' w
1950 roku) przeżyłem w nastroju uniesienia i olśnienia. Nie wiedziałem
dobrze, co to olśnienie znaczy, jak je sobie w słowach przepowiedzieć;
wiedziałem na pewno, że w praktyce oznacza to dla mnie powrót do
praktyk religijnych, z którymi od jakichś dwóch lat zerwałem. Niestety,
bardzo prędko, zbyt prędko zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to
doświadczenie przełożyć na formy literackie i pod wpływem właśnie Kafki
począłem układać jakieś fabuły, a w fabułach zagubiłem zupełnie
znaczenie i wartość przeżycia. Gdybym sobie był wtedy powiedział: oto
Chrystus, który ci się objawił w bezbronnym, oszukiwanym,
skrzywdzonym, wyśmiewanym człowieku, w człowieku, który nawet
wypowiedzieć się nie może, tylko w milczeniu spełnia polecenia swoich
prześladowców, oto więc Chrystus, który cię ze stanu twojego
rozleniwienia, rozmarzenia, ze stanu miłości własnej, wyrwał, przeniósł do
szpitala, dał pokosztować trochę bólu i tak przygotowawszy, nagle
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przemówił najgłębszą i najczystszą prawdą swej Ewangelii, i tym
sposobem wzywa cię — znacznie donośniej, wyraźniej niż wtedy, gdy
przemawiał do ciebie pięknem liturgii, “ozdobą ołtarzy'', upodobaniem do
życia codziennego Kościoła — gdybym to był wtedy usłyszał, zrozumiał,
że moim powołaniem i obowiązkiem jest nieść pomoc temu właśnie
człowiekowi, i gdybym — gdybym! — zrozumiał był wtedy, że zacząć
powinienem od pochylenia się nad nieszczęściem moich Rodziców i że im
przede wszystkim powinienem pomóc, może ocaliłbym swe życie — a im,
a potem wielu ludziom pomógłbym i spełnił wolę Boga. Ale odwiedziny
kolegów w szpitalu, żarty, drwinki odwiodły mnie od pierwotnej czystości
przeżycia, wprowadziły do głowy ów literacki mąt, który doskonale pojął
nieznany spowiednik w kościele św. Anny. Spowiedzi mojej, w której
próbowałem coś opowiedzieć z tego, co przeżyłem, po prostu nie przyjął, a
mój nastrój wewnętrzny nazwał egzaltacją. No, i zostałem przy literaturze,
która mnie nudziła, męczyła i nigdy nie dała radości.
[...]
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———
Wiara katolicka jest przedziwnym, iście natchnionym połączeniem
tajemnicy Bożej i ludzkiego ładu. Żyć z dogmatami wiary katolickiej to
znaczy żyć w szkole — w rygorystycznej, arbitralnej szkole kształcącej
logikę i pokorę — i zarazem w środowisku tajemnicy. Bo tam wszystko
jest tajemnicą uporządkowaną gramatycznie i logicznie.
Warszawa, 14 VII 1984
Przestałem notować, bo wywiązało mi się w prawej ręce “zakrzepowe
zapalenie żyły'' od kroplówki, za pomocą której dawano mi narkozę.
Wyglądało to początkowo jak zakażenie: ból pod pachą i czerwona
najpierw, a potem siwa pręga wzdłuż podramienia. Ale nasi lekarze oraz
chirurdzy z przeciwka zgodzili się, że to tylko “thrombophlebitis''1, polecili
okłady z “kwaśnej wody'' pod ceratką oraz temblak. Miałem więc zamiast
ręki biały, wilgotny tłumok do noszenia na zielonej chuście i nie tylko
pisanie, ale i mycie się miałem do końca “z głowy''. Zdjęto mi to dopiero
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ostatniego dnia pobytu, czyli we wtorek.
Wyjście odbyło się ze zwykłymi ceremoniami; kwiaty, prezenty,
uściski. A wszystko połączone z emocją “oprotezowania''. Było to bolesne i
przykre. Dr Maciejewski zabrał mnie do gabinetu na parterze i tam mi
nagle wcisnął pod powiekę twardą muszelkę. Potem podprowadził do
lustra. Mówił coś do mnie, prowadząc mnie z powrotem na górę;
poprosiłem, żeby przestał, bo i tak nic nie rozumiem. Zamknąłem się w
łazience i spłakałem się po raz drugi w ciągu całej choroby. Pierwszy raz
pozwoliłem sobie na to w przedsionku kościoła św. Floriana na Pradze,
przed dużym Krucyfiksem, po wizycie u doc. Trzcińskiej.
Na lotnisko odwiózł nas Janek, tam spotkaliśmy znów kardynała
Macharskiego, który mnie czule prowadził do samolotu. Na Okęciu czekała
Elżunia. W domu dużo listów i gazet. Kartka od Jędrka z Paryża, list od
Adama Michnika z więzienia. “Jestem niepoprawnym optymistą.
Uśmiechnij się! Będziemy jeszcze konie poić w Dnieprze!2'' Ja tam się
nigdzie końmi nie wybieram. [...]
Pani Machowa powiedziała mi na pożegnanie, że wyniki
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histopatologiczne są pomyślne i “to był taki kuciupeczek...''
Albo będę długo żył. Albo umrę w bardzo krótkim czasie. Albo będę
długo umierał. Oczywiście są jeszcze inne możliwości — np. nagła śmierć
z zupełnie innego powodu. Tak będzie, jak Bóg zechce. Najtrudniejsze dla
mnie będzie pierwsze rozwiązanie, bo ono wymaga ode mnie wielkiego
wysiłku. Muszę bowiem żyć z tym doświadczeniem, jakie mam za sobą i
ze świadomością tego, co mnie czeka; muszę sprostać temu, o czym
zostałem pouczony: o tym, że choroba i śmierć to są nieuniknione stacje,
ku którym zmierzamy, tak jak Chrystus zmierzał do Ogrojca i Golgoty.
Przyjąłem to pouczenie z uwagą i pokorą — i otrzymałem w nagrodę
przedziwną radość i przedziwną siłę — taką radość i taką siłę, jaką daje
wszelka nowa wiedza z trudem nabyta i gruntownie przyswojona.
[...]
16 VII 1984
PRON wystąpił do Sejmu o amnestię dla więźniów politycznych i osób,
przeciwko którym toczy się postępowanie karne1. Te procesy są więc
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czystą komedią dla ZSRR i innych “bratnich krajów''; amnestia zaś jest dla
USA i Międzynarodowego Funduszu Walutowego2, wedle zasady Panu
Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. [...]
Byłem w redakcji. Wszyscy bardzo mili, Lisowskiego nie było. Bereza
milczał i milczkiem wyszedł. Co go zżera? Strach? Nienawiść?
Nagrody państwowe I stopnia dostali Dejmek, Penderecki, Auderska,
Ożogowska, Parnicki i... pośmiertnie Białoszewski!3
[...]
18 VII 1984
515 rano. Sen o górach śnieżnych, bliskich, wyłaniających się z mgły;
podpalono jałowce, aby przygotować festiwal teatralny na wolnym
powietrzu. Musiałem pożegnać młodą kobietę, z którą wędrowałem. I
zostałem aresztowany. Jakiś człowiek, który mnie do tego miejsca
odprowadził, schodził ścieżką w dół, mnie skuł kajdankami na tarasie
funkcjonariusz SB, z którym niedawno (w rzeczywistości) rozmawiałem na
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Rakowieckiej. Wołałem za odchodzącym: Andrzej, Andrzej, nie będzie
mnie przez pewien czas! Chciałem mu w ten sposób dać znać, że jestem
aresztowany i prosić, żeby zawiadomił najbliższych. Nawet nie podniósł
głowy. Widocznie mnie wydał. Głos mi się załamał. Płaczesz? — spytał
funkcjonariusz. Nie — odpowiedziałem. — A czy to tak zabrzmiało? —
Tak to zabrzmiało — odpowiedział. Uspokoiłem się natychmiast i —
obudziłem.
———
Dzisiaj na rozprawę KOR-u dopuszczono Herberta, Konwickiego i
Woroszylskiego. Oskarżonych wprowadzono bez kajdan, pozwolono im
przywitać się z przyjaciółmi1. Następnie przewodniczący sądu oświadczył,
że w związku z przygotowaniem ustawy amnestyjnej rozprawę “zawiesza
się bezterminowo''. To znaczy, że amnestia obejmie wszystkie sprawy
polityczne bez względu i będzie całkowita. W tej sytuacji prowadzenie
rozprawy nie ma sensu. Wieczorem w telewizji pokazano wszystkich
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czterech oskarżonych, i to pokazano dość korzystnie. Adam zapuścił wąsy,
Romaszewski wydał mi się u kresu wytrzymałości.
[...]
21 VII 1984
Sejm uchwalił pełną amnestię polityczną2 — “bez względu na wymiar
kary'' — i umorzenie spraw w toku. Wszyscy wychodzą na wolność: KOR,
KK, KPN. Co teraz zrobi Bujak?! Mógł do dziś się ujawnić; jeśli tego nie
zrobił, a mają jego “namiar'', mogą go aresztować i osądzić, a wtedy KK
znajdzie się w trudnym położeniu.
Aby jakoś złagodzić wrażenie tej amnestii, Jaruzelski wygłosił na
potrzeby Tichonowa, zasiadającego w ławach sejmowych, wojownicze
przemówienie, w którym żądał od USA i sojuszników zniesienia sankcji,
nieingerencji, poszanowania suwerenności Polski itd. Był to stek głupstw
bez żadnej treści politycznej, jeśli nie liczyć milczenia (dość złowrogiego)
na temat Kościoła oraz... PZPR. Za to znalazły się ciepłe słowa dla wojska,
MO, SB oraz administracji.
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Skutki tej amnestii będą praktycznie żadne. USA zniosą sankcje, poprą
może starania Polski o przyjęcie do MFW, ale nie zmieni to w niczym
sytuacji wewnętrznej — ani gospodarczej, ani społecznej. Za Gierka, kiedy
Polacy mogli łowić nie tylko dorsze na Oceanie, ale nawet — złote rybki w
sadzawce pod Białym Domem, rynek wewnętrzny cierpiał na takie same
braki, jak za Gomułki — jeśli nie liczyć nagłych łask w postaci wody
kolońskiej Yardleya w każdym kiosku albo włoskich sedesów. Wspomagać
ten system, to jest — jak wrzucać coraz to droższe bakalie do zepsutego
młynka w nadziei, że jeśli nie chce mielić kasztanów, to może zmieli
migdały. [...]
22 VII 1984
Amnestia bez reform politycznych i gospodarczych, bez prób
porozumienia się z większością, amnestia ogłoszona arogancko, z butą
zwycięzców, bez cienia samokrytyki, bez uznania win rządu i partii, bez
uznania błędów systemowych, amnestia taka nie jest aktem ugody, lecz
prowokacją do nowych “wykroczeń'' i nowych represji. Jest to amnestia w
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stylu roku 19471. Do dziś dnia pamiętam atmosferę wściekłości i wrogości
towarzyszącą ujawnianiu AK, szyderstwa obserwatorów UB, głuchą
nienawiść po drugiej stronie, i to uczucie upokorzenia, z jakim
opuszczaliśmy gmach Wojewódzkiego Urzędu w Krakowie.
[...]
26 VII 1984
[...]
Bujak, jeżeli chce odegrać jakąś rolę w przyszłości, powinien podjąć
ryzyko ujawnienia się, bo w przeciwnym razie stanie się już nie legendą,
lecz fikcją. W ukryciu czy “podziemiu'' mógłby pozostać pod warunkiem
prowadzenia rzeczywiście doniosłej w skutki działalności. Nie ma nic do
zrobienia. Jeżeli w sprzyjających warunkach przez 2 i pół roku nie zdołał
wypracować sobie autorytetu wystarczającego na skuteczne sterowanie
masami zwolenników “Solidarności'', tym mniej ma szans obecnie. Dla
żadnej ze stron nie jest atutem: przeszkadza Wałęsie, przeszkadza
Glempowi, przeszkadza Reaganowi. Wszyscy chcieliby teraz przejść na
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bardziej otwartą grę, której stawką byłyby: pluralizm związkowy, fundusz
dla rolnictwa, zniesienie sankcji — a metodą negocjacje, nie zaś strajk
powszechny, do którego organizacji została powołana TKK.
Więc powinien się ujawnić, i im szybciej to zrobi, tym lepiej dla niego.
Powinien był to zrobić nazajutrz po ogłoszeniu amnestii. Zgłosić się do
prokuratury i nie odpowiadać na pytania. Gdyby go aresztowali, cała
amnestia już okazałaby się podstępem.
27 VII 1984
Dziś miesiąc od operacji. Przywykłem już, ale zarazem utraciłem
nastrój właściwy bólowi. Pielęgnować nastrój, pozbywszy się bólu; żyć
bólem innych jak własnym i wdzięcznością za to, że mnie go Bóg zechciał
oszczędzić, odjąć. Ból i radość to jest bezpośredni dotyk Boga.
[...]
———
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Nie ma czasu dziecinnych uniesień, nie ma czystego sacrum: Kościół
jest miejscem stałej profanacji Boga wcielonego i obecnego. Bóg na to się
właśnie zdecydował. Krzyż i Eucharystia są profanacją. Bóg “nie
powinien'' pozwolić na to, by go bito, znieważono i powieszono. A
pozwolił! Bóg “nie powinien'' mieścić się w chlebie, nie powinien
pozwolić na to, aby Go człowiek połknął i strawił. A pozwala! Kościół z
całą pogańską szkołą sacrum stworzonego czynił wszystko, aby ten Krzyż i
tę Eucharystię uświęcić. Każdą drzazeczkę Krzyża (prawdziwą czy
domniemaną) otoczył czcią i każdą niteczkę świętego całunu; uwielbił
każdą ranę osobno, kruszynę chleba, w której Bóg jest obecny, otoczył
czcią właściwą królewskim osobom i obwarował prawem równie surowym
i okrutnym jak to, które strzegło Majestatu. Niemało ludzi poszło na stos i
do więzień za zniesławienie świętej Hostii. “Profanacja'' Krzyża i
Eucharystii nie zmniejszyła się przez to, lecz zwiększyła. Ani ta krew, ani
przepych świątyń i relikwiarzy nie mogły być miłe Bogu miłosiernemu.
Dziś ta świadomość profanacji jest treścią pobożności, wizerunek
Chrystusa — skazańca, więźnia — Władcy Wszechświata. Hostię
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Przenajświętszą, strzeżoną dawniej tak usilnie przepisami liturgii i prawa,
[...] tę Hostię, dla której przechowania i uczczenia nie było dawniej nigdy
dość złota i światła — dziś przyjmuje się na “rękę''.
W kościołach odbywają się koncerty, zebrania, wykłady. Ja sam
mówiłem od ołtarza, na ołtarzu rozkładałem moje notatki.
[...]
31 VII 1984
[...] Religia jako instrument upolitycznienia mas nie byłaby w Polsce
potrzebna, gdyby nie to, że komuniści cofnęli całe życie społeczne o wiek
w tył. Likwidując partie polityczne, wolne związki zawodowe i wszystkie
instytucje konsultatywne sprowadzili społeczeństwo do tak prymitywnego
poziomu, że potrzebuje ono symboli i haseł spoza świeckiego arsenału
pojęć, aby przeciwstawić się tym, których przeciw jego aspiracjom używa
komunistyczna władza. Jak było to potrzebne dowiodła historia sierpnia
1980; jak wiele na rzecz tego upolitycznienia zrobił Prymas, rozwijając
formy masowej religijności. “Peregrynacja obrazu'' odrestaurowała
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wspólnoty, kształtowała odruchy zbiorowe, odwagę wspólnych wystąpień.
Ale jak ograniczone było działanie owych religijnych symboli oraz
autorytet Prymasa i Episkopatu — historia “Solidarności'' również
dowiodła. [...]
1 VIII 1984
Dlaczego mi jest tak dobrze w szpitalu, w więzieniu, w podróży, na
włóczędze? Bo jestem sam, bez zobowiązań i nie potrzebuję zachowywać
żadnych pozorów. Jestem wtedy szczęśliwy pod warunkiem, że
świadomość własną rozszerzę, że otworzę ją na cudzą świadomość i cudzą
obecność, na kogoś, kto nie jest mną, ani też innym człowiekiem. Jestem
szczęśliwy, kiedy rozszerzę świadomość własną i otworzę moją samotność
na obecność i świadomość Boga. Te chwile — to próby, przeczucia,
prefiguracje śmierci.
[...]
Warszawa, 6 VIII 1984
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Wczoraj zmarł Jerzy Zagórski1.
I zjawił się Adaś Michnik.
Szary, z zapadniętymi oczami, kaszlący, na ostatek poturbowany. Ale
w euforii, pełen entuzjazmu dla naszych czynów i dzieł: to w nim jest takie
piękne.
[...]
7 VIII 1984
Dziwne sny! Kiedyś obora, przedwczoraj stolarnia czy inna fabryka,
dzisiaj pole zryte przez samochody, a wszystko bardzo dokładne, ze
szczegółami, widziane okiem specjalisty albo kamery filmowej. I żadnej w
tym treści symbolicznej. Jakby mi się śnił dziennik telewizyjny. [...]
Wilga, 9 VIII 1984
Spokój i wewnętrzne wzburzenie. Staram się być dobry, a chcę
wszystkim dokuczyć. Chcę ukryć moje kalectwo i sam o nim zapomnieć, a
zarazem wszystkim dokoła podstawiam je: mówię o nim w strachu, żeby o
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nim nie zapomnieli. Ordynarnym dowcipem zraniłem Artura za wzmiankę
o mojej chorobie w wierszu2. I przecież nie dlatego, że wspominając o
tym, popełnił niedyskrecję, ale że mnie nie dość uhonorował, a na dodatek
przedwcześnie pochował. [...]
Za to w “Odrze'' napisał piękny wiersz pt. Sny listopadowe3.
[...]
Wilga, 10 VIII 1984
Przebudzenie przed brzaskiem, wizja Wesela niezwykle dokładna, z
muzyką, z przedziwnym “marszem Szeli'' — na wpół senna, a tak
podniecająca, że zupełnie wybiła mnie ze snu. Praca od 6 do 8. Sen,
czytanie Pierrarda Historii Kościoła4. Czy Kościół ma historię? Jeśli tak, to
jest ona skandalem, a jeśli nie — to czym jest w stosunku do historii
zbawienia? Czym, jeśli nie tylko jedną z wielu historii? Jeśli porusza
więcej niż jakakolwiek inna o szczególnym związku czynów Boga z
czynami człowieka, to dlatego, że przedrzeźnia historię świętą, że ją
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karykaturuje, przemawiając jej tekstami i powołując się na nią, jako na swe
źródło. Czy Papież tedy jest Antychrystem1 wedle wyrażenia — zdaje się
— Voltaire’a? Nie, ale bywa.
[...]
Wilga, 12 VIII 1984
Jeżeli Chrystus zmartwychwstał... jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał.
Jeżeli zmartwychwstał, człowiek naprawdę jest centrum stworzenia;
jeżeli nie zmartwychwstał, jest poronionym tworem natury, który nie może
przystosować się do warunków życia i nie umie przekazać swego
doświadczenia następnym pokoleniom, w czym jest głupszy od ptaków i
dżdżownic.
Jeżeli zmartwychwstał, wszystko, co od początku cywilizacji ludzkość
myślała o życiu po śmierci, jest prawdą. Jeśli nie zmartwychwstał, cała
ludzkość jest obłąkana.
Jeśli zmartwychwstał, nasze życie jest logiczne i zgodne ze sposobem
naszego myślenia; jeżeli nie zmartwychwstał, nasze życie jest absurdem, a
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nasz sposób myślenia kategoriami rozwoju, celowości, następstwa
czasowego, jest aberracją.
Oczywiście, z tego wszystkiego wynika tylko, że Jezus powinien był
zmartwychwstać, nie zaś, że zmartwychwstał rzeczywiście. Na to zaś, że
zmartwychwstał, nie mamy innego dowodu poza tym, co On sam o tym
powiedział i poza świadectwem świadków, którzy ponieśli za to śmierć.
Nasza wiara jest okupiona krwią Chrystusa i męczenników. Odrzucając ją,
odrzucamy ofiarę krwi jako mniej wartą od naszego niedowiarstwa.
Chrześcijaństwo nie jest ani nową, oryginalną religią w stosunku do
judaizmu, z którego wyrasta; ani nową, oryginalną filozofią w stosunku do
filozofii greckiej i hellenistycznej; ani nawet nową etyką w stosunku do
stoików czy hellenistycznych sekt żydowskich. Jest nowe ze względu na
człowieka, który powiedział: ja jestem prawdą. Nie powiedział: to jest
prawda, a tamto nieprawda. Powiedział: ja jestem prawdą i kto we mnie
wierzy, żyć będzie na wieki. Ja jestem prawdą, to znaczy, że to, co
powiem, co zrobię i co się ze mną stanie, jest prawdą. Jestem wart wiary i
ta wiara was zbawi. Zbawi was, to znaczy umrzecie spokojni, że życie
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wasze nie było daremne, a wasza nadzieja próżna.
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wiara nie ma żadnej wartości i
należy ją odrzucić z życia razem z wszelkim zabobonem, a stosunki
między ludźmi, poznanie i twórczość oprzeć tylko na niezbitych dowodach
nauki, klauzulach prawa i wymiernych wartościach, takich jak pieniądz i
statystyka. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wiarygodne są tylko
maszyny liczące. Jeśli wiarygodne są tylko maszyny liczące, powinniśmy
zaprzestać mówić i myśleć, kochać, tworzyć, badać przeszłość, planować
przyszłość — nie mamy więcej nic do powiedzenia, ani do wysłuchania,
ani do przeczytania; nie ma już świata ludzkiego, który cały, cały! — został
zbudowany na wierze. Nowością Chrystusa, rewelacją Chrystusową,
objawieniem Chrystusowym było wprowadzenie wiary jako obowiązku:
kto uwierzy, żyć będzie. Postawienie przed człowiekiem wiary jako progu
trudności: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Żyd, Grek,
Egipcjanin, Asyryjczyk nie musieli w nic wierzyć; systemom religijnym
podlegali jako prawu i za sprzeniewierzenie się im byli karani śmiercią.
Wszystkie elementy chrześcijaństwa były znane światu, gdy Chrystus
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przyszedł na świat. I Bóg — Ojciec, Sędzia, Stwórca; prorocy i aniołowie;
doczesna męka i zbawienie wieczne; sąd, nagroda i kara; dusza
nieśmiertelna i jej cnoty: nadzieja, wiara, miłość. I — że największa jest
miłość. Ale religia była prawem. Według Chrystusa jest dobrą wolą. Prawo
zobowiązuje do posłuszeństwa. Dobra wola rodzi wiarę. W co? Chrystus
odpowiadał na to: we mnie. W to, co powiem, w to, co uczynię, w to, co się
ze mną stanie. A kto wierzy we mnie, uwierzy w drugiego człowieka. W to,
co powie, w to, co uczyni, w to, co się z nim stanie. “Po tym poznają,
żeście uczniami moimi...'' Uwierzcie sobie na słowo, bo wszelkie słowo od
Boga pochodzi. Uwierzcie w prawdę, a będziecie żyli w prawdzie;
uwierzcie w miłość, a zaznacie miłości; uwierzcie w życie bez grzechu, a
będziecie czyści; uwierzcie w zmartwychwstanie, a zmartwychwstaniecie.
[...]
Wilga, 13 VIII 1984
Nie znałem słów Prymasa Wyszyńskiego wypowiedzianych do moich
drogich kolegów u św. Anny w marcu 1981 roku: “Gdy dzisiaj czytamy
prasę, zwłaszcza polityczną, człowiek zdumiewa się tym, jakie mnóstwo
4047

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

ludzi, którzy znali prawdę, żyje wśród nas. Dlaczego więc milczeli do tej
pory? Mogą powiedzieć: Nie my jesteśmy winni. Ci, którzy są winni,
powinni mieć poczucie odpowiedzialności i tolerować ludzi zmuszonych
do życia w nieprawdzie jeszcze przez dłuższy czas, bo są oni produktem
układów społecznych i politycznych. [...] Nie mieliśmy odwagi stanąć
nawet w obronie własnej. Ludzie nie mieli odwagi stanąć w obronie
oszkalowanych braci. Ktokolwiek jest za to odpowiedzialny, ma dzisiaj
obowiązek okazać wielką wyrozumiałość dla tych pobitych ofiar sytuacji
moralnej, obyczajowej, politycznej. Stąd nakaz społecznej restytucji wobec
każdego człowieka, każdej rodziny, wobec społeczeństwa, wobec kultury
narodowej. Ci, którzy pisali, niech przejrzą starannie swoje publikacje, aby
rozeznali, na ile są zobowiązani do restytucji''1. Z tego przemówienia moi
kochani koledzy zapamiętali tylko to, że w dalszym ciągu zacytował...
Kornela Makuszyńskiego i do dziś dnia nie mogą mu tego darować. To jest
głupie, niemoralne środowisko, to są ludzie z wdziękiem, ale bez sumień i
pamięci! Pamiętają tylko własne krzywdy i urazy, nie mają natomiast w
ogóle poczucia odpowiedzialności społecznej. Domagają się społecznego
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uznania, nie zastanawiając się nad tym, za co miałoby ono ich spotkać.
Uznanie kogoś, że jest, że wydobył się z odmętów anonimowości, wydostał
się na powierzchnię druku, osiadł na piasku historii literatury, legł w
encyklopedii wśród tysięcy haseł, jak muszelka wśród muszelek chlubiąca
się szczególnym użytkowaniem swej skorupki?
Czy też — wdzięczność, wdzięczność choćby jednego człowieka za
przeżycie, za okruch prawdy, za nikły promyk radości...
Warszawa, 17 VIII 1984
Umarł Zbyszek Kubikowski1. On złapał swojego guza w mózgu w
grudniu 82, ja swojego w oku w marcu, i jemu pierwszemu się z tym
zwierzyłem. Zresztą, odwożąc go na naświetlanie, zauważyłem, że coś z
moim lewym okiem jest nie w porządku... Był wzorowym pacjentem.
Uczepił się życia, pragnął wyzdrowieć i z wielką siłą namawiał mnie, aby
próbować wszelkich sposobów leczenia, zanim zdecyduję się na operację.
Chciał mi zresztą odstąpić wyjazd do Szwecji, który mu wtedy załatwiono,
a z którego zrezygnował [...]
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18 VIII 1984
Po pogrzebie Zb. Kubikowskiego. No cóż — był to też mój pogrzeb. W
każdym razie, jeśli wydarzy się w ciągu najbliższego roku, będzie wyglądał
mniej więcej tak samo. Jeżeli później, to ludzi będzie mniej, bo wymrą.
[...]
Wilga, 21 VIII 1984
Przeczytałem Pierre Pierrarda Historię Kościoła Katolickiego.
Pierre Pierrard wierzy w to, że Kościół z całym swoim ziemskim
balastem, Kościół, “zgromadzenie świętych'', jest dziełem Jezusa z
Nazaretu, Syna Bożego; jest Boski, Jedyny, Powszechny, Apostolski. Ale
nie może tego udowodnić w materiale historycznym, bo w historii takiego
dowodu nie ma. Przeciwnie, wszystkie dowody świadczą przeciwko niemu,
potwierdzając zdanie tych jego wrogów i tych zranionych śmiertelnie
miłośników i sług, którzy jak Marcin Luter odstępowali od niego,
obwołując go wszetecznicą. “Dowodem wiary'' jest sam wierzący. I nie ma
innych. Dowodem bliskości Chrystusa był sam Chrystus, dowodem
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prawdziwości Ewangelii byli jej wyznawcy i męczennicy, dowodem jego
żywotności jest każdy z nas.
Zresztą — to nie historia Kościoła jest święta (jeśli spojrzeć na nią
oczyma wiary), lecz cała historia. To nie tylko Kościół rzymskokatolicki
jest Boży, cała ludzkość jest Boża, jeśli spojrzeć na nią oczyma wiary w jej
odkupienie i zmartwychwstanie. Kościół rzymskokatolicki jest Boży par
excellence — podobnie jak ludem bożym par excellence był Izrael, chociaż
cała ludzkość była powołana do zbawienia. Cała ludzkość jest Boża i cała
ludzkość jest grzeszna. Kościół rzymskokatolicki jest Boży par excellence i
grzeszny par excellence, bo będąc szczególnie powołany do świętości
szczególnie gorszy niebo i ziemię, Boga i człowieka, gdy jego słudzy i
wyznawcy łamią prawo boskie i ludzkie. [...]
Co zrobić z grzechem księdza — o to martwią się władze kościelne.
Przeważnie ukrywają go dyskretnie, aby nie powiększać zgorszenia.
Co zrobić z grzechem Kościoła — właśnie: tym również zajmowały się
zawsze władze kościelne i przedstawiały go tak, aby nie siać zgorszenia.
Stąd świątobliwy, hipokryzyjny w najwyższym stopniu ton dawnych
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historii Kościoła (ks. Archutowskiego1, Chotkowskiego2 i innych). Ale
także — atmosfera skandalu wokół kościelnej przeszłości — źródło
łatwego antyklerykalizmu i niezdrowych emocji w samym Kościele. [...]
Gdzie jest właściwy środek — i czy się na ten temat wypowiedział
kiedykolwiek Kościół święty, Matka nasza, czy nam dała wskazówkę, jak
chce, aby jej życie ziemskie opowiadać? Tak, aby nie było zgorszenia z
kłamstwa i zgorszenia z bezwstydu?
Czyż nie jest to jednak problemem historii w ogóle? Spróbujcie
bowiem, bracia Polacy, opowiedzieć dzieje naszej nieszczęśliwej Ojczyzny
— hm — po prostu... Spróbujcie tej historii odjąć czynnik, którego w tym
wypadku nie nazwiemy “wiarą'', lecz — jakoś inaczej: zaczarowaniem
emocjonalnym, troską patriotyczną, czy po prostu miłością — i co nam
zostanie?
Ani skołatana, ani nieszczęśliwa, ani szczególna, ani wybrana, ani
bohaterska, ot, “straszna'' jak inne... Spróbujcie opowiedzieć historię
rewolucji francuskiej bez miłości Micheleta3 i bez zgrozy Chateaubrianda,
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co wam zostanie? Raport policyjny. Jakże można opowiedzieć dzieje ludzi,
nie cierpiąc razem z nimi i nie radując się ich zwycięstwami — jakże
można nie być jednym z nich? Jakże można opowiedzieć dzieje wspólnoty
powstałej dla powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, nie będąc jednym z
oczekujących lub jednym z tych, co mówią, że nie przyjdzie?
[...]
Wilga, 22 VIII 1984
Minął miesiąc od ogłoszenia amnestii. Lisa1 i Mierzewskiego nie
puścili. Chcą więc mieć podziemie i chcą mieć następnych więźniów
politycznych. Albo na dobry handel, albo na targi z episkopatem, albo na
to, żeby się Jaruzelskiemu w głowie nie przewróciło. Jeżeli tu jest w kraju
jakaś dwuwładza, to składa się ona z centralnego aparatu wojskowopolicyjno-partyjnego i z aparatu KGB wojskowo-partyjno-policyjnego.
Zadaniem drugiego jest utrudniać rządy pierwszemu, któremu nie ufa;
utrudniać wszelkie próby porozumienia ze społeczeństwem, gdyż mogłyby
doprowadzić do wewnętrznej konsolidacji i do nowej, tym razem
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ogólnonarodowej irredenty. [...]
———
Chwila wielkiego smutku. Brak ochoty do życia. Brak ciekawości.
Chwile zupełnej samotności. Brak uznania dla siebie i widok ruiny za sobą.
Co zrobiłem z czasem, jaki był mi dany, co zrobiłem z moją wolnością, co
z moimi wszystkimi talentami, co z miłością? Co po mnie zostanie? Jak
długo będę pamiętany? Same głupie pytania, których stawianie jest
grzechem przeciwko wierze, nadziei, miłości, przeciwko Bogu, bliźniemu i
sobie samemu. A poza tym są to pytania kłamliwe, to nie one męczą; to są
pytania zastępcze. Naprawdę chciałbym wiedzieć, jak długo żyć będę i czy
po śmierci zmartwychwstanę. Na te pytania odpowie mi tylko wiara —
moja własna wiara. Kiedy ona słabnie, zaczynam lamentować. Bo te
“pytania'' (“co po mnie zostanie'', “kto po mnie zapłacze'', “jak długo
płakać będzie'') to jest lament, płacz nad samym sobą.
I pragnienie miłości bezgranicznej, bezwarunkowej, której nikt na
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ziemi dać nie może.
Tylko to jedno przypomnienie: Chrystus umarł za Ciebie — ratuje od
desperacji i gniewu.
Zresztą — domagasz się miłości, a komu ją dałeś w takim wymiarze, w
jakim chciałbyś ją otrzymać? Wobec kogo jesteś bez winy, abyś miał
prawo domagać się czystości wobec siebie?
Wilga, 28 VIII 1984
Po całym dniu migreny i — oczywiście — skrytego niepokoju, co ona
znaczy. Ale to była chyba tylko ostra zmiana pogody. Po upalnych dniach
nagle przyszło ochłodzenie.
Wilga, 29 VIII 1984
Sen: wstąpiłem do Kościoła Zbawiciela i zastałem tam wielki ruch.
Przy wszystkich ołtarzach odprawiało msze święte po kilku księży, jakby
cudzoziemców, starszych wiekiem, w starych ornatach dawnego kroju.
Ornaty były białe i złote. Ołtarzy było więcej niż bywa w rzeczywistości.
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Przed jednym z nich siedzieli biskupi w fioletowych etolach i w biretach,
jakby słuchający kazania. Msza święta odprawiała się też przy głównym
ołtarzu, który stał na środku kościoła tak, jak go ustawił nasz nowy
proboszcz. Było tam dużo księży, niektórzy w ornatach, niektórzy tylko w
albach. Kończyli właśnie i odchodzili do zakrystii. Ale nie utworzyli
orszaku, lecz stłoczyli się w gromadę, na pozór chaotyczną, skupioną
wokół celebransa, którym był jakiś młodziutki ksiądz. Spletli się
ramionami, zwarli i bardzo ostrożnie schodzili po stopniach. Ujrzałem
wśród nich proboszcza, który odwrócił ku mnie twarz. Był czymś bardzo
przejęty.
Wtedy zobaczyłem, że celebrans nie żyje, że księża unoszą go na
ramionach, że on stopami ziemi nie dotyka, a jego głowa zwisa do tyłu jak
głowa Chrystusa na obrazach zdjęcia z krzyża. Pogrzeb odbył się zaraz,
więc ofiarowałem się nieść trumnę. Razem ze mną nieśli ją dominikanie w
czarnych płaszczach. Szliśmy ku szeroko otwartym drzwiom kościoła. Stał
przy nich Paweł Hertz, tak ubrany jak na pogrzebie Zbyszka
Kubikowskiego: w płóciennej, jasnej bluzie. Zastanawiałem się, jak mu
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wytłumaczę, że razem z zakonnikami niosę zwłoki nieznanego księdza. Ale
odszedł gdzieś, a ja znalazłem się przed kościołem. Stamtąd prowadziły w
dół schody bardzo strome. Gdyśmy poczęli po nich zstępować, okazało się
zrazu, że nie mają prawie stopni, tylko wąziutkie gzymsy, na których
trudno stopę utrzymać. Wołałem, że boję się spaść. Dominikanie zostawili
mnie samego. Sam niosłem trumnę, która zresztą okazała się mała, lekka i
miękka jak tłumok z bielizną.
— Rzeczywiście, te schody nie są najlepsze — rzekł do mnie z boku
jakiś braciszek. Wyzbył się swego płaszcza i habitu, odziany był w kusą
marynarkę i przemawiał miękką, koszlawą, partyjno-kościelno-telewizyjną,
PRL-owską mową. — Trzeba powiedzieć proboszczowi, żeby je
naprawił...
[...]
3 IX 1984
Kazia w Krakowie. Sam po raz pierwszy od wielu miesięcy. Nawet nie
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muszę sobie zasłaniać oczodołu po wyjęciu protezy. Ale zasłoniłem.
———
Przeczytałem to, co napisałem wczesną wiosną zeszłego roku1, przed
pójściem na kobalt. To bardzo dobre. Trzeba to skończyć.
5 IX 1984
Bonsoir tristesse2. Nic nie wychodzi, wszystko z rąk leci, a to po to,
żeby mi się w głowie nie przewróciło. Robiąc kolację w kuchni,
spostrzegłem się, że palnik jest otwarty, gaz uchodzi, a płomyk się nie pali.
Wziąłem zapałki do ręki, ale w ostatniej chwili powstrzymałem się od
zapalenia. Nie wiadomo przecież, jak długo ten gaz uchodził. Gazu nie
czuć, nawet nie truje, natomiast wybucha. Gdyby wybuchnął... Mój Boże,
mam tylko jedno oko. To też po to, żeby mi się w głowie nie przewróciło.
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[...]
10 IX 1984
Byłem szczęśliwy tylko wtedy, gdy dałem ze siebie wszystko, nic nie
żądając w zamian. Ale niewiele było takich chwil. Starałem się zawsze
zachować rezerwę. I to właśnie, co w rezerwie zachowałem — krytykę
uczucia czy zamiaru, nieufność, wzgardę — to właśnie mnie
unieszczęśliwiło. Nie wierzyłem sobie samemu. Znowu dałeś się oszukać
— mówiłem sobie. Ale byłem z tego powodu nieszczęśliwym tylko wtedy,
gdym na to ostrzeżenie wycofywał część tego, co dałem lub chciałem dać.
Tak było z teatrem, z “Solidarnością'', z PPN-em. Tak było kiedyś z
Kościołem. Tak było z J..., z Z... Tak jest nadal.
Może tylko z Kazią tak nie było.
14 IX 1984
Dziś rano miałem rozmowę z Kiszczakiem. Była obrzydliwie prosta.
Wilga, 17 IX 1984
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Otóż zażądał ode mnie, bym w czasie pobytu za granicą nie składał
oświadczeń politycznych. Zgodziłem się. Za to otrzymam paszport, kiedy
chcę, w Biurze Paszportów MSW na Koszykowej. W razie trudności mam
telefonować do gen. Dankowskiego lub do niego samego. Oba telefony
wypisał mi na kartce i wręczył z życzeniami zdrowia i ukłonami dla
małżonki.
Oczywiście, między postawieniem warunków a przyjęciem były fumy,
grymasy, wielkie słowa, cały teatr obrażonej godności pisarskiej i
człowieczej. Trwało to razem dość krótko, bo niespełna czterdzieści minut.
Była mowa o Związku Literatów, o szlachetności i uporze pana
Szczepańskiego, były pytania pełne troski o zdrowie i twórczość pana
Brauna i pana Proroka, nie mówiąc o równie troskliwych pytaniach o moje
własne zdrowie. Tyle było tego gadania, ile trzeba do wypicia kawy. Ale
treść była prosta. Zawierała się w postawionym na początku pytaniu: czy
możemy zawrzeć umowę, że pan podczas pobytu za granicą wstrzyma się
od działalności politycznej, i na mojej odpowiedzi na końcu.
Powiedziałem: dobrze. [...]
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Paskudne to i żre mnie teraz, ale cóż miałem zrobić? Wyrzec się
paszportu, który zablokowany przez ministra, tylko przez niego mógł być
odblokowany. Czyli wyrzec się paszportu na zawsze? Gdybym był
działaczem politycznym sprawdzającym się właśnie w wypowiedziach
publicznych, jak Kuroń, nie mógłbym takiego warunku przyjąć. Ale ja
takim działaczem nie jestem i nie zamierzam być. Dlatego nie pojechałem
do Gdańska. Wiedziałem wtedy, że to jest zmiana statusu i zawodu.
Powiedziałem wtedy: nie chcę aż takiej ekspozycji politycznej.
Zawsze zresztą pilnowałem tej zasady i nigdy, będąc za granicą,
żadnych oświadczeń nie składałem. Ostatnim razem sądziłem, że
powinienem się był wypowiedzieć. Znalazłem się za granicą po raz
pierwszy od ogłoszenia stanu wojennego, internowania i rozwiązania ZLP.
Zrobiłem wszystko, co do mnie należało. Wygłosiłem półpubliczny odczyt
o sytuacji w kraju, tekst opublikowałem we “France Catholique'' (numer z
tym tekstem został skonfiskowany przez Urząd Celny), dałem
Giedroyciowi zgodę na przedruk mojego tekstu z “Arki''1 (czego zresztą
nie zrobił) i udzieliłem wywiadu panu Bnińskiemu. Zostałem za to ukarany
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odebraniem mi paszportu, przez to nie pojechałem na konferencję. Teraz
mogę spełnić warunek Kiszczaka. [...]
Do tego wywiadu Kiszczak dołożył mi drugą sprawę. Mówiąc na
początku rozmowy o kłopotach, jakie mu sprawiam swoim
postępowaniem, wymienił też “ów głośny'' memoriał Rady Programowej
KIK, który — jak się wyraził — “Wolna Europa'' teraz dyskontuje. Tu
popełniłem błąd. Trzeba było zwrócić mu uwagę, że robi mi zarzut z
działalności w kraju i obciąża odpowiedzialnością za przeciek do “Wolnej
Europy'' i że w takim razie paszport staje się nagrodą za dobre
sprawowanie w kraju, a jego odebranie karą za wszelkie polityczne
uchybienia. Nie powiedziałem tego, nie chcąc w ogóle wdawać się w
dyskusję. [...]
Co tu komentować? Co tu gadać? Powtarzam: rozmowa była
obrzydliwie prosta i nawet mi się nie chce spisywać jej szczegółów, tak są
nieistotne. Kiszczakowi jest zupełnie obojętne, co sobie myślę o nim i o
PRL (nie namawiam pana do zmiany poglądów), jak pojmuję zawód
pisarza i godność człowieczą. Chodzi mu tylko o to, żeby... Żeby dać mi
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paszport, zyskać punkt za humanitaryzm, za przestrzeganie praw
człowieka, z którymi nie musi liczyć się np. w stosunku do robotników i
studentów.
“Taka jest prawda''.
Dlatego mi gorzko.
20 IX 1984
W redakcji rozmowa o Berezie, Myśliwskim, Piotrowskim. Nawet nie
wiem, w jakim obcym żyję świecie. Powinienem się z nimi rozstać. Tam
powstała jakaś doktryna literacka, z którą nie mam nic wspólnego, a którą
chcąc nie chcąc, współfirmuję, nie wiedząc nawet dobrze, o co chodzi.
[...]
W pociągu z Krakowa, 23 X 1984
Porwanie ks. Popiełuszki1.
Co o tym powiedzieć!
Najpierw trzeba się zastanowić nad wartością takich ludzi jak on.
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Dającym świadectwo. Nie wiem, jakim był księdzem, ani czy to, co mówił,
było mądre. Ryzykował i to wystarczało, żeby gromadzić ludzi. Teraz to
ryzyko się sprawdziło, nie było urojeniem histeryków.
———
Ale co o tym właśnie można powiedzieć? Spekulacje na temat, kto to
zrobił, są dziś jałowe.
[...]
1 XI 1984
Co tu pisać, co tu myśleć. Wczoraj w nocy msza byłych internowanych
i uwięzionych w kościele św. Stanisława na Żoliborzu za ks. Popiełuszkę,
którego ciało przedwczoraj znaleziono w Zalewie pod Włocławkiem, ale
wciąż jeszcze nie oddano. Pogrzeb w sobotę. Przed kościołem podpisuje
się petycję o pochowanie księdza czy to w podziemiach kościoła, czy w
ogrodzie, otaczającym kościół. Całe obejście kościoła wraz z plebanią
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opasane girlandą świateł i kwiatów. Msze odprawiają się nieprzerwanie
przez całą dobę.
4 XI 1984
Po pogrzebie ks. Popiełuszki. Znalazłem się na dziedzińcu kościoła
dzięki karcie akredytacyjnej, jakie kuria hojnie rozdała środowiskom
twórczym. Stanąłem więc w pobliżu tablicy z napisem “Literaci'', którą
dzierżył Leszek Prorok ze swą sztabową torbą przerzuconą przez ramię na
skos, niedaleko nad tablicą z napisem “Filmowcy'', którą jakiś młody
playboy trzymał nad głową Andrzeja Wajdy, i tablicy z napisem “Muzycy'',
którą niósł Kaczyński ze słuchawkami (nie wiem czemu) na uszach. Przy
mnie stanęli Herbert z Kasią, Marek Nowakowski z żoną, samotna Maryna
Zagórska, Jacek Bocheński, Joasia owinięta szalami i obmyślająca, jak się
zachować. Zjawił się też Jacek Woźniakowski z myśliwskim krzesełkiem
po którymś z Pawlikowskich, które dyskretnie chował w zanadrzu
beżowego paletka. Byli publicyści — Dziewanowski i Jaruzelski (Jerzy),
również Krzysztof Wolicki. Przybyła Kulmowa w fantastycznym,
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włóczkowym berecie, roześmiana i rozbawiona jak na zjeździe literackim.
Razem z Miłoszami (Andrzejem i Grażyną) utworzyła towarzyski klub,
gdzie piło się herbatę i wymieniało uwagi. A przy nas umundurowani
górnicy z transparentami, jakieś grupy folklorystyczne w haftowanych
portkach, jacyś ludzie w białych koszulach i czarnych krawatach po nocy
spędzonej w pociągu.
I księża, mnóstwo księży. Grubi i mizerni, z bakami lub bez,
długowłosi i krótkowłosi, wszyscy w koronkowych lub tiulowych
komeżkach wbitych na palta i kurtki, ruchliwi, ożywieni, jakby na jakimś
zjeździe zawodowym.
Wszyscy tam wokół kościoła, blisko sosnowej, prostej jak skrzynia
chłopska trumny, byli zawodowcami i dobrze się czuli w tej sytuacji.
Dobrze się czuli odgrodzeni od tłumów, bezpieczni od jego
nieobliczalnych poruszeń i ewentualnej szarży milicji, która stała w
pogotowiu.
Tłum zbity ciasno, milczący, ciekawie obserwujący wszystko zza
żelaznych barier, z drzew i dachów domów okolicznych, czasem dający o
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sobie znać suchym szumem oklasków lub skandowanymi okrzykami,
którymi odpowiadał na przemówienia, zwłaszcza na przemówienie Lecha
Wałęsy.
5 XI 1984
Tą samą metodą, którą zacząłem opowiadać o swoim dzieciństwie,
opowiem o młodości i wieku dojrzałym. Opowieść o dzieciństwie
zakończę na wkroczeniu Sowietów i wszystkich płaczach, które wtedy
zabrzmią dokoła. [...]
6 XI 1984
[...]
Można powiedzieć, że literatura przez ten cały czas była czymś
zastępczym — zamiast polityki, religii, ideologii. I byłoby naturalne, gdyby
zeszła na drugi czy całkiem inny plan w miarę rozwoju autentycznego
życia politycznego czy religijnego.
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7 XI 1984
Obiecałem kiedyś, że codziennie coś napiszę i że natychmiast to potem
wiernie przepiszę, odkładając na później troskę o poprawki, o łączenie
różnych wątków oraz ewentualną publikację. Była to jedyna rada na
ocalenie tego, co już napisałem, oraz jedyny sposób na pisanie w
przyszłości. Zrobić to, a potem będziemy się martwić, jak to oznaczać
(datami czy tytułami) i jak to publikować (w ciągłości, jako dzienniki czy
kroniki, czy też we fragmentach jako oddzielne szkice i opowiadania). [...]
Nigdy nie napiszę “księgi'', ale mogę ją złożyć z różnych okruchów i
mogę pracować nad jej kompletowaniem. [...]
Mochnacki o Królestwie Kongresowym.
“Królestwo... jeden z tych efemerycznych utworów w polityce, które...
jawią się bez gruntu przed sobą i bez ujęcia wewnątrz, jedynie skutkiem
protokółów i konferencyj dla dogodzenia widokom obcego mocarstwa...''
(s. 138)1.
To samo powiedzieć można o PRL. Sowiecki interes dominował nad
4068

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

dotyczącymi Polski ustaleniami w Teheranie i w Jałcie, a celem głównym
całej trójki był rozbiór Niemiec. Ani późniejsza zdolność Niemiec do
życia, ani tym mniej zdolność do życia Polski nie zaprzątały głów trzem
mężom. Godzili się z tym, aby z Niemiec nigdy się nie usunąć (czego
dotrzymali do dziś dnia), a ZSRR domagał się nadto, aby na jego drodze
komunikacyjnej z Niemcami nie powstało nic niebezpiecznego. Tak
powstała Polska “w piastowskich granicach'', to znaczy w 1/3 swego
terytorium na ziemiach niemieckich, gdzie żywioł autochtoniczny był
słaby, a dorobek Polski żaden. Czy ZSRR (tj. Stalin) wierzył wówczas w
trwałość owej Polski? Czy wierzyli w jej trwałość Churchill i Roosevelt,
czy też — jak mówi Mochnacki o Królestwie Polskim — “dlatego ją tylko
postawili, żeby się załamała'' (s. 139/I)? Czy więc Stalin planował jej
wcielenie do ZSRR w przyszłości, a np. Churchill i Roosevelt liczyli na
nią, jako teren przyszłej dywersji przeciw ZSRR i potencjalną barierę dla
zapędów rosyjskich? Trudno powiedzieć. Dość, że w tym wypadku, jak i
we wszystkich innych momentach tzw. “szczęście Polaków'' nie odgrywa
żadnej roli. Polska będzie, póki będzie innym potrzebna, albo zniknie,
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jeżeli przestanie być potrzebna (np. w razie zjednoczenia Europy pod
sowieckim parasolem atomowym). Nie ma konieczności, aby istniała. I
Polacy to czują. Stąd nerwica i poczucie nieszczęścia nawet wtedy, gdy im
nie jest tak bardzo źle. Polacy biją się nie o lepszy lub gorszy ustrój, nie o
lepsze lub gorsze granice, nie o dostatek, lecz o odzyskanie podmiotowości
utraconej bodaj za Sasów i nigdy potem w pełni nie odzyskanej z
wyjątkiem krótkiego 20-letniego interwału. Dlatego ma on dla nas tak
olbrzymie znaczenie.
I gdyby u nas wprowadzić pełny lub częściowy kapitalizm, jak na
Węgrzech czy w Finlandii1, gdyby usunąć zupełnie od władzy
znienawidzony aparat komunistyczny, a zastąpić go jakimiś katolikami, z
nerwicy nas to nie wyleczy, bo będziemy to wszystko uważać za nietrwałe,
dopóki będziemy przedmiotem gry dyplomatycznej i strategicznej wielkich
mocarstw: Rosji i USA, czy Rosji i Niemiec — zainteresowanych w
urządzaniu tej strefy. Tylko upadek Rosji jako mocarstwa i jej wycofanie
się z europejskiego teatru może nas uszczęśliwić i raz na zawsze uwolnić
od jej dominacji czy intryg. [...]
4070

Andrzej Kijowski

K.Kijowska & AT.Kijowski

Mochnacki liczył na rozsypanie się przeciwnapoleońskiej koalicji i
wojnę Zachodu przeciw Rosji. Podobnie myśmy w 1945 roku liczyli na
rozsypkę koalicji antyhitlerowskiej i wojnę przeciw ZSRR. Owszem były
to (i są) iluzje, bo nikt nie podjął jeszcze na serio myśli o rozbiorze
wschodniego imperium. Ale kiedyś do tego dojść musi, ponieważ ZSRR,
tak jak państwo carów, nie może istnieć bez ekspansji, ta zaś dzisiaj
oznacza wojnę na morzach i w przestrzeni kosmicznej. Można było pokój
na świecie kupować metodą containment1 w epoce przedsputnikowej.
Wtedy ZSRR, podobnie jak państwo carów, potrzebny był jako czynnik
porządku we wschodniej i w centralnej Azji, a także jako zapora przeciw
Chinom i islamowi. Ale dziś “współistnienie'' z ZSRR oznacza nieustanne
zbrojenie na lądzie, na morzach i w powietrzu. Wyobraźmy sobie świat bez
ZSRR: nie ma w nim poważniejszych zagrożeń, bo gdyby nie rywalizacja
supermocarstw, lokalne konflikty na Bliskim Wschodzie czy na Karaibach
łatwo można by uspokoić. W świecie powinno być tylko jedno
supermocarstwo i do tej roli przeznaczone są Stany Zjednoczone. Im
należy się rola dawnego Rzymu. [...]
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Czy w tej sytuacji ktokolwiek na świecie ma i mieć może poczucie
podmiotowości i być wolny od nerwicy, takiej jak nasza? Może my już
wiemy o przyszłości coś, czego jeszcze nikt nie wie — właśnie dlatego, że
od 300 prawie lat jesteśmy igraszką w ręku mocarstw i samego Pana Boga?
———
Dlaczego Królestwo Polskie otrzymało od Aleksandra konstytucję2,
jakiej nie miały rdzenne ziemie rosyjskie? Bo na “ograniczeniu władzy
Aleksandra w jednej części Polski (...) obce gabinety zasadzały własne
bezpieczeństwo, poniekąd nawet pokój Europy...'' A ponadto Aleksander
“ogłosiwszy się za patrona wyobrażeń i instytucji liberalnych w Paryżu, w
Londynie, w Wiedniu, nie chciał i nie mógł zostać od razu tyranem w
Polsce Konstytucyjnej''. Podobnie w 1945 roku Stalin: jako wyzwoliciel
Europy “spod jarzma faszyzmu'', nie mógł dokonywać jawnych podbojów;
Węgry, Rumunię i Bułgarię brał pod kontrolę jako sojuszników osi, i nikt
nie ruszyłby wtedy palcem w ich obronie. Polskę przedstawił światu jako
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kraj faszystowski wymagający kuracji demokratycznej. I chętnie się z tym
na Zachodzie zgodzono, zwłaszcza po pogromach Żydów...
[...]
18 XI 1984
Nie ma oczywiście nic nowego w sprawie morderstwa ks. Popiełuszki.
Siedzi nadal czterech funkcjonariuszy MSW — trzech bezpośrednich
sprawców oraz ich bezpośredni zwierzchnik. Urban powiedział, że
śledztwo byłoby już dawno zakończone, gdyby chodziło tylko o wykrycie
sprawców morderstwa; zostali wszak wykryci, ujęci, wina została im
udowodniona1. Chodzi jednakże o ustalenie motywów, inspiratorów. I
zapowiedział ich wykrycie “kimkolwiek są''. To “kimkolwiek są'' brzmi
obiecująco. Jeżeli nawet są to działacze polityczni wysokiego szczebla?
Jeżeli nawet ślady prowadzą poza Polskę, to znaczy do Moskwy?
Oczywiście, takich odkryć nie będzie. Jaruzelski i Kiszczak nie składaliby
takich zobowiązań, gdyby mieli do czynienia ze spiskiem politycznym we
własnym aparacie lub z dywersją radziecką. Owych “inspiratorów'' muszą
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znaleźć, ażeby oczyścić siebie z odpowiedzialności. Znaleźć ich mogą
tylko wśród “wrogów'' politycznych PRL, tzn. w podziemiu “Solidarności'',
które mogliby tym sposobem skompromitować, mogliby nawet wplątać w
to jakichś księży, jakichś cudzoziemców, jakiś wywiad, i uzyskać piękny
scenariusz o “robieniu męczennika''.
Ale ponieważ ogłoszenie tego rodzaju scenariusza pociągałoby za sobą
dokonanie dużych aresztowań i zmontowania sensacyjnego procesu, w
którym mogłyby ujawnić się różne dziury (staranne przygotowanie takiej
bujdy wymaga lat! — oskarżeni i świadkowie muszą w więzieniach, w
głębokiej izolacji, dojrzeć do wyznaczonych im ról!), i ponieważ zysk
polityczny afery nie byłby tak duży, jak ryzyko w wypadku jej fiaska
(proces w sprawie Przemyka był tego dowodem), więc nie pozostaje nic
innego jak oskarżyć czterech funkcjonariuszy o “woluntaryzm''.
Chyba że chcieliby przy tej okazji załatwić jakieś swoje porachunki.
Nie wydaje mi się jednak możliwe, aby z powodu zabójstwa księdza
zdecydowano się na ujawnienia podziałów w partii czy w aparacie MSW.
Możliwe jest jeszcze jedno: że chwieje się sam Jaruzelski. W takim
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razie wszystko wygląda inaczej od samego początku: zabójstwo księdza
jest dla niego i dla Kiszczaka testem politycznym ułożonym przez aparat
bezpieczeństwa i partii z poparciem analogicznych kół w Moskwie —
testem, który albo ma ich podporządkować temu aparatowi, albo
doprowadzi do ich usunięcia. Celem operacji byłoby odzyskanie przez
partię kontroli nad wojskiem i bezpieczeństwem i pozbawienie
Jaruzelskiego poparcia Kościoła. Czy kryzys w takim razie trwa, czy też
został przez Jaruzelskiego przezwyciężony? Czy wizyty w Budapeszcie i
Berlinie1 były prośbą o poparcie, czy informacją o rozegranej bitwie?
Najciekawszy w całej tej kabale jest sam Jaruzelski. Żeby to wszystko
rozplątać, trzeba by wiedzieć, kim on jest naprawdę? Albo wojskowa,
radziecka marionetka wstawiona w miejsce rozsypującej się partii i
zasłaniająca Sowietów, którzy rządzą sami, albo, najoryginalniejsza i
najbardziej tajemnicza postać w całym sowieckim obozie.
[...]
25 XI 1984
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Czy warto pracować? Wszystko wskazuje na to, że nie warto. Z uwagi
na rezultaty oczywiście nie warto. W stosunku do tego, co może człowiek, i
w stosunku do tego, co może Bóg, to, co mogę zrobić ja, pojedynczy
egzemplarz ludzkiego gatunku i drobniutki odprysk Bożej energii, jest
niczym. Więc nie warto wysilać się, aby to maleńkie nic wykonać. Nawet
dzieło Michała Anioła porównane z Alpami jest niczym; więc z uwagi na
Boże dokonania Michałowi Aniołowi nie opłaciło się ani razu dłutem
ruszyć. A nawet z uwagi na wszystko, co człowiek przed nim i po nim
wzniósł. Albowiem zarówno potęga Boga, jak potęga ludzkości pracującej
zbiorowo w ciągu wieków są nieporównywalne z największym nawet
talentem i największą nawet energią poszczególnego człowieka.
To, co mogę zrobić ja — przeciętny egzemplarz gatunku, drobniutki
odprysk Bożego talentu — porównywać trzeba z tym, co robią inni, mnie
podobni ludzie: z trudem i dokonaniem ogrodnika, praczki, nosiwody,
murarza. Czy komukolwiek z nas warto pracować z uwagi na wynik,
którego nikt nawet nie zauważy, a jeśli zauważy, to na krótko i z innego
powodu, niżby nam zależało? Wobec całej historii człowieka i wobec
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przerastającego całą historię człowieka wiecznego trwania Boga, żadnego
znaczenia nie ma to, czy napisałem piętnaście książek, jedną czy żadnej
zgoła; czy mam piętnaście wierszy w encyklopedii, czy nie ma o mnie
nigdzie wzmianki; czy mam grób murowany, czy wrzucono mnie do dołu
razem z tysiącami umierających codziennie z głodu Afrykańczyków.
Z punktu widzenia Boga znaczenie ma tylko wola życia. Moja,
indywidualna wola życia. Nie zbiorowa, bo tę można wymusić. Osobista!
Czy się ona objawi obowiązkowością czy wybuchem radości i optymizmu,
czy odruchem samoobrony, czy porywem miłości i współczucia dla
drugiego człowieka, czy będzie ona racjonalna czy absurdalna — wbrew
wszelkiej nadziei, czy objawi się na czas, czy w ludzkich kategoriach — za
późno, np. w ostatniej chwili istnienia, to dla Boga nie ma znaczenia.
Wobec jego wiecznego, czynnego, twórczego trwania wszystko, co zrobię,
jest niewydarzone i niewczesne, jak dla mnie leniwe skręty dżdżownicy.
Bóg, od którego życie pochodzi i do którego wraca, chce wiedzieć, czy ja
chcę żyć. Nie czy żyję — bo to wie. Czy chcę, czy wspieram Jego twórczy
trud takim porywem woli, na jaki mnie stać. Jeśli mnie stać jeszcze na
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pracę, to niech to będzie praca; jeśli mnie stać tylko na wysiłek
samoobrony przed chorobą i śmiercią, niech to będzie tylko to. I jest to
ważne, dlatego właśnie, że ja — człowiek — mogę to zrobić albo nie, bo
jedyny w całej naturze nie jestem chroniony jej prawem.
[...]
29 XI 1984
Śnił mi się królik. Kiedy chciałem go schwytać, zamienił się w irchową
rękawiczkę.
— Kim pan właściwie jest? — spytałem obrażony.
— Królikiem się nie jest, królikiem się bywa — odpowiedziała irchowa
rękawiczka i skoczyła.
[...]
9 XII 1984
Wczoraj okropna dla nas wszystkich śmierć Leszka Proroka1. Dla nas,
bo on sam zgasł nagle, bez bólu, w ciągu ruchliwego, pracowitego dnia.
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Ale nam, gdy ktoś tak zwala się nagle pod nogi w marszu, brakuje tchu i
odwagi, żeby dalej iść.
Umarł w naszym samochodzie, na stacji benzynowej, gdzie pojechał
wybrać benzynę na kartki, które nam zostały. Mnie zawiadomiła milicja,
znalazłszy numer w dowodzie rejestracyjnym, ja z kolei musiałem
zawiadomić żonę i odbyć z nią rozmowy na komendzie. Na szczęście
najpierw mi nie uwierzyła, potem próbowała milicjantom wmówić, że są
czemuś winni. Widocznie człowiek w nieszczęściu musi podnosić na kogoś
pięść. Jeśli nie na Boga, to na lekarzy, lub milicjantów.
[...]
Zakopane, 16 XII 1984
Szare niebo, słońce jak świeca za matową szybą, tęcza nad Giewontem,
w dole trochę śniegu, a na śniegu trochę ludzi. Lekki mróz. Długi,
spokojny sen.
[...]
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Zakopane, 17 XII 1984
Światło dzisiaj zrudziało, śnieg zaczyna sypać. Wczoraj w Gdańsku
były demonstracje. Gwiazdę zatrzymano1.
[...]
Zakopane, 24 XII 1984
Prof. Fuchs: Łatwiej było Polakom nawrócić się na polskość niż na
republikę. Monarchia była ideą głębszą od narodowej, bo starszą i wspartą
o religię. Francuzi potrzebowali prawie sto lat na pozbycie się
monarchicznych przyzwyczajeń, i było to sto lat krwawych wstrząsów.
Polaków pozbawiono królów w ciągu jednego dnia. Cóż z tego, że byli to
królowie obcy, skoro nie zastąpił ich król narodowy?
— A właśnie zastąpił — dodał prof. Fuchs i nie odwracając się wskazał
palcem za siebie, na ścianę, na której obok krzyża wisiał portret
Marszałka2.
[...]
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Zakopane, 25 XII 1984
Jest tak pięknie, że strach bierze, aby to nie zniknęło, i że trzeba będzie
za tę chwilę szczęścia zapłacić jakimś zmartwieniem. Ale przecież Bóg jest
nieskończenie wspaniałomyślny.
[...]
1985
15 I 1985
Nie mogę sobie rady dać ze sobą. Prawda, że mnie boli wątroba,
prawda, że jest zimno, prawda, że po powrocie z Zakopanego czujemy się
chyba oboje źle w tym zagraconym domu, w brudnej Warszawie, w kręgu
ludzi nudnych i zamkniętych w sobie. Wszystko to prawda, ale dlaczego
nie mogę zabrać się znowu do pracy. Pisanie budzi we mnie wstręt i lęk.
Brzydzę się tym, co piszę, i już z góry boję o to, że i tak wszystko wyrzucę,
więc praca jest zupełnie daremna. Boję się brać do ręki stare teksty, bo w
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takim stanie niszczę je nieprzytomnie. I nie jestem w stanie ocenić tego, co
dawniej, czy dopiero co zrobiłem. Wiele razy takie stany przeżywałem,
nigdy nie umiałem sobie z nimi poradzić. Jest to rodzaj nerwicy pisarskiej,
z której pewnie najlepszym wyjściem jest — pisać dalej nie zważając na
okoliczności!
17 I 1985, 1130
Date sacrée1.
25 I 1985
Co za bezradność!
Mam jutro jechać do kleryków seminarium warszawskiego, od
miesiąca myślę o tym, co im mam powiedzieć — i nadal nie wiem2.
Skąd ta niepewność, skąd ta pustka w głowie?
[...] Wraz z kilkoma rówieśnikami zostałem — jako całkiem młody
człowiek — zarekrutowany do marksistowskiej krytyki. “Rewolucja''
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wydawała mi się dalszym ciągiem młodopolskiej i awangardowej Krytyki.
Patrzyłem na nią z perspektywy krakowskiego uniwersyteckiego
partykularza. Oznaczała dla mnie uwolnienie się od wszystkich kręgów
“sacrum'': od sacrum miasta, od sacrum narodowego i od sacrum
religijnego. Znalazłem się na ziemi jałowej. [...] A jednocześnie narastał
konflikt polityczny w kraju. Poczucie głębokiej samotności w 1966 roku, w
roku Millenium. Nie byłem po żadnej stronie. Spoglądałem w stronę
Kościoła z nadzieją, że padnie stamtąd głos decydujący, który zdecyduje o
moim ostatecznym wyborze.
O jakim wyborze? Nie chodzi tu o wybór wiary i niewiary, bo nigdy w
rzeczywistości nie przestałem wierzyć, tylko tę wiarę ukrywałem; chodziło
o wybór pomiędzy sacrum a antysacrum. Sacrum to rzeczywistość
pozytywna, antysacrum to rzeczywistość negatywna. Sacrum to
rzeczywistość wyrastająca z miłości; antysacrum to rzeczywistość
szydercza. Wybierając sacrum wybieram nie tylko Kościół, tradycję, naród
w jego niezmiennym trwaniu, nie tylko wartość. Wybieram — jako pisarz
— styl i rodzaj literatury. Wybieram moralistykę, historię, publicystykę,
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porzucam prozę fabularną, teatr, film — bo ze sfery antysacrum. I to trzeba
powiedzieć. Kościół jeśli ma być opiekunem literatury, a zarazem literaturą
się wzbogacić — obejmie swym oddziaływaniem pewne rodzaje literatury,
pewne style, pewne tematy — właśnie te rodzaje, style i tematy, które
mieszczą się w sferze sacrum. Reszta pozostanie i musi pozostać poza jego
oddziaływaniem [...] Inaczej mówiąc, nie może służyć całej kulturze
artystycznej za parasol i schronienie, w obrębie swego działania, swego
tematu głównego, którym jest życie wśród ludzi — tworzyć kulturę,
tworzyć literaturę własną.
To nie oznacza kościelnej powieści, kościelnej liryki, kościelnego
dramatu — bo to będzie zawsze marne. Chodzi o to, aby literaturą na
powrót stało się kaznodziejstwo, aby stała się nią teologia i apologetyka,
aby rozkwitła poezja modlitewna, pieśń, medytacja. Aby Słowo Boże stało
się sztuką! Aby Kościół zamiast zgarniać odbite blaski kultury świeckiej —
promieniował swą własną kulturą artystyczną i umysłową jak wtedy, gdy
tylko od niego zaczynała się odnowa kultury świeckiej.
[...]
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14 IV 1985
Nic, przerażające nic.
I pierwszy raz w życiu czuję się naprawdę chory.
[...]
4 V 1985
Przygotowania do wyjazdu idą pełną parą1, a mnie się tak chce wokół
tego ruszać, jak psu tańczyć. W krtani siedzi wciąż śliska, śmierdząca,
gorzka klucha flegmy, gębę mam pełną tej goryczy, w żołądku coś ssie, w
wątrobie coś jakby bolało, w głowie same najgorsze i najgłupsze myśli —
gdzie mnie w świat! Pomyślałem kiedyś (w kościele), że jednak trzeba
wszystko tak robić i tak się zachowywać, jakbym chciał tego i wierzył w
szczęśliwy przebieg tej podróży; nie dla ludzi, nie dla Kazi nawet, ani nie
dla samego siebie, lecz dla Pana Boga, aby wiedział, czego się trzymać,
aby Jego łaskawy lub surowy wyrok miał właściwe znaczenie. Wyroki
Boże pozbawię wyrazistości, jeśli nic nie będę chciał i w nic wierzył. Ufać
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Bogu, to znaczy uznać swe miejsce w Jego planach. Tu jest relacja
bezpośrednia pomiędzy szacunkiem dla Boga i szacunkiem dla siebie;
pomiędzy wiarą w Boga i wiarą w siebie. Bóg żąda współpracy, jak dobry
lekarz, który dając lekarstwo mówi pacjentowi: nic panu nie pomoże, jeśli
pan sam sobie nie pomoże, jeśli pan nie zechce...

[wyimek]
7.VIII.1980 [...] Żądanie rzeczy, które są do spełnienia niemożliwe, są albo
dziecinadą albo prowokacją. Pełne wyzwolenie Polski spod kurateli Sowieckiej i
zmiana systemu politycznego, to na dzisiaj mrzonki. Co więcej - mrzonki
niebezpieczne. Co by się stało gdyby ZSRR spełnił nasze żądania? Kraj zostałby
wydany na pastwę sporów i walk wewnętrznych oraz tajnych agentur. Można
mówić o wyzwoleniu Polski tylko w ramach nowego systemu bezpieczeństwa
europejskiego i pod ochron nowych międzynarodowych gwarancji, w ramach
nowych, partnerskich związków polityczno gospodarczych. Nie wolno ani
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domagać się, ani dopuścić do jednostronnego aktu "zrzeczenia się" przez ZSRR
roli gwaranta i protektora. ZSRR mógłby to zrobić bez szkody dla siebie, a nawet
z zyskiem, gdyż utworzyłby tu sobie głębokie bajoro polityczne, w którym
mógłby łowić, co by tylko chciał, a dalsze dzieje Polski przewidywałyby dzieje
przedwojennej Litwy lub dawnej Serbii. "Wyzwolenie" takie właśnie mogłoby
być wstępem do pełnej aneksji. [...]
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