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Konferencja Wittlinowska
Powitanie gości
Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać. Konferencja, którą mam zaszczyt otwierać, została zorganizowana przez dwie instytucje i dlatego będzie się
odbywać w dwóch miejscach: w siedzibie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

From One Day to Another Elżbiety Wittlin-Lipton
Rozpoczynając nasze obrady, zanim jeszcze zajmiemy się twórczością Józefa
Wittlina, chciałbym powiedzieć dwa słowa o książce Elżbiety Wittlin-Lipton,
córki pisarza, ponieważ mam szczęście znać jej dzieło, i to już od dobrych kilku
lat. To wyjątkowa książka. Zawiera nie tylko obraz początku wojny w Warszawie i szereg ważnych informacji o warunkach życia w pierwszych miesiącach
okupacji, ale także opis niezwykłej podróży, którą odbyła Elżbieta Wittlin i jej
matka, by dołączyć do przebywającego na Zachodzie pisarza. Droga wiodła przez ogarniętą zbrojnym konfliktem Europę, i to z postojami w zupełnie
nieoczekiwanych miejscach, takich jak Berlin, Madryt, a potem Lizbona. Co
więcej, jest to książka pisana z perspektywy dziewczynki, która w przyszłości
zostanie scenografem, a przede wszystkim kostiumologiem. Elżbieta Wittlin-Lipton pokazuje nie tylko zdarzenia i zaangażowanych w nie ludzi, ale też
mówi o tym, jak wszyscy byli wtedy ubrani. Autorce wyświetlają się w pamięci
obrazy pełne i dokładne, gdyż zawierają kolor i rodzaj materiału, z jakiego uszyte są stroje poszczególnych osób, a nawet kształt guzików jakiegoś kostiumu czy
płaszcza. Mogłoby się to wydawać nieważne, ale to jest ważne! Nie tylko jako
dokument kultury, ale także jako dokument czasów. Człowiek jest bowiem taki,
jak się ubiera; moda mówi nam wiele o sytuacji społecznej, o warunkach, w ja-
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kich żyją ludzie, problemach, jakim trzeba stawiać czoło w życiu codziennym.
Z tego względu ta książka jest absolutnie unikatowa. Nie znam drugiej takiej.
Czytałem ją z wielką ciekawością, oczywiście związaną nie tylko z ubiorami bohaterów, ale też z bardzo pogmatwanymi losami, które były udziałem rodziny
Wittlinów w czasie wojny i po jej zakończeniu. Elżbieta Wittlin-Lipton opisuje
tam przecież nie tylko swą podróż przez Europę, ale również pierwsze lata – już
z obojgiem rodziców – w Ameryce. Ta opowieść jest szalenie ciekawa z wielu
punktów widzenia i stanowi ważny przyczynek do dziejów polskiej emigracji
niepodległościowej w czasie wojny, a także istotne uzupełnienie biografii samego Józefa Wittlina. Bardzo żałuję, że książka ta nie ukazała się po polsku.
Istnieje tylko w wersji angielskiej1.

Aktualność pisarstwa Józefa Wittlina
Wróćmy jednak do głównego tematu konferencji. Zastanawiałem się nad
tym, co w twórczości Wittlina jest rzeczywiście nadal żywe i aktualne, dlatego
że obraz pisarza z latami się zmienia. Tak jakby on się obracał i rozmaitymi
swoimi płaszczyznami kontaktował się z czytelnikami z poszczególnych epok.
Wittlin był przed wojną postrzegany przede wszystkim jako pacyfista. Pacyfistycznym dziełem była Sól ziemi, pacyfistyczne były Hymny i rzeczywiście
odbierano pisarza jako zasadniczego przeciwnika wojny – jako takiej. Zresztą
wtedy Józef Wittlin należał do większej grupy pisarzy pacyfistów, którzy byli
wszędzie: w Niemczech, we Francji, w Ameryce. Można wymienić nazwiska
Barbusse’a, Remarque’a czy Faulknera. Pisali oni o wojnie jako o czymś strasznym, do czego absolutnie nie powinno się wracać. Wszyscy powinni walczyć
o to, aby więcej wojen nie było. Potem z pacyfizmem stało się coś złego, gdyż
okazało się, że rozmaite polityczne rzezimieszki wykorzystują pacyfizm po
to, żeby rozbroić swoich ewentualnych przeciwników. Absolutnym mistrzem
i specjalistą od tego był Stalin, który zrobił wszystko, aby Związek Radziecki
był postrzegany na świecie jako ostoja pokoju, mimo że jego państwo najbardziej energicznie ze wszystkich się zbroiło. I właśnie wtedy, kiedy Kongres Pokoju we Wrocławiu był proklamowany i odprawiany z wielką pompą
i propagandowym nagłośnieniem, kiedy tam z emfazą potępiano Amerykę za
jej broń jądrową i militaryzm, Rosjanie intensywnie pracowali nad skonstruowaniem własnej bomby atomowej, a potem wodorowej. W tym kontekście
przedwojenne hasła pacyfistyczne straciły na atrakcyjności przynajmniej dla
1
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tych, którzy nie ulegli sowieckiej propagandzie (a tacy właśnie ludzie stanowili
trzon polskiej emigracji).
Ale co wobec tego pozostało w twórczości Wittlina, co jest do dziś aktualne? Sądzę, że jest to problem emigracji – jako sposobu istnienia. W jakim
sensie? Wittlin był jednym z tych pisarzy, którzy bardzo wcześnie odkryli, że
wiek XX jest wiekiem emigrantów, wygnańców oraz ludzi wysadzonych z siodła, wykorzenionych ze swojej ziemi, i że to jest jedna z tych najbardziej charakterystycznych cech kultury światowej, która zaznaczyła się w owym stuleciu.
Podejrzewam, że w następnym będzie podobnie. Rozmaite reżimy pracują nad
tym, aby ich poddani, którzy się buntują, byli wyrzucani gdzieś – najlepiej na
koniec świata. Józef Wittlin bardzo wcześnie to dostrzegł. Jego esej o blaskach
i nędzach wygnania jest dzisiaj klasycznym dziełem, które warto czytać wciąż
na nowo. Dobitnie mówi o tym, co się dzieje z kulturą, z językiem, z literaturą,
która zostaje wypchnięta poza granice kraju, z autorem wykorzenionym, jakie są blaski, jakie nędze wygnańczego losu. Jeżeli Państwo pamiętają, w 1981
roku, w stanie wojennym, esej na temat wygnania napisał Miłosz – nazywało się
to Noty o wygnaniu. Gdy przeczytamy ten szkic, okaże się, że Miłosz w ogromnej mierze nawiązuje do Wittlina, nie mówiąc tego wprost. Właściwie powtarza
wiele tez Wittlinowskich, w krótszej nieco formie, bardziej „kompaktowej”, ale
w istocie podobnej. Czyli wielki temat, który podjął i wspaniale przedstawił
Wittlin, jest wciąż kontynuowany. Nie pomawiam tu Miłosza o plagiat, tylko
podkreślam, że tezy Wittlina (Blaski i nędze wygnania to był pierwotnie odczyt)
weszły do świadomości obiegowej.
Druga rzecz, która mnie w Wittlinie ciągle na nowo frapuje, to jest coś, co
można by nazwać etycznym projektem literatury i co jest również w tej chwili
bardzo ważne, a nawet modne jako temat literaturoznawczy. Te kwestie miały
dla Wittlina znaczenie nadzwyczaj istotne. Oczywiście etyczny projekt oznacza
wzięcie na siebie pewnych zobowiązań, a zobowiązania Wittlin brał na siebie
przez całe życie. Możemy tu mówić o poczuciu powinności wobec wspólnoty,
wobec literatury oraz miejsc, w których żył (warto wspomnieć piękną książkę Mój Lwów). Wskażmy też inny, bardzo interesujący aspekt rozpatrywanej
sprawy: otóż Wittlin w niezwykle trudnym momencie wsparł Gombrowicza.
Kiedy miał się ukazać Trans-Atlantyk, Wittlin napisał artykuł-przedmowę Apologia Gombrowicza. Trudno sobie wyobrazić w tamtych czasach książkę bardziej
buntowniczą i w większym stopniu wymierzoną przeciwko wszelkim – polskim
i ogólnoludzkim – wartościom, także obyczajowym nakazom i zakazom, niż
właśnie Trans-Atlantyk. Oczywiście wybuchła straszna awantura i zapewne wielu ludzi czytających wstęp Wittlina i książkę Gombrowicza dziwiło się i zastanawiało, co właściwie łączy tych dwóch twórców, którzy tutaj występują razem
– pisarza uważanego za sumienie emigracji, za jej etyczny fundament, jakim
był Wittlin, i Gombrowicza – obrazoburcę i prowokatora. Wyjaśnienia Józefa
Wittlina są dość przekonywające. Mianowicie etyczny projekt nie na tym po-
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lega, żeby wygłaszać sądy, które są ogólnie przyjęte i łatwe do zaakceptowania przez zbiorowość, ale żeby mówić rzeczy niepopularne, które odbiorców
rozsierdzą i rozjątrzą ich rany. Na tym polega bycie pisarzem-moralistą. Tak
właśnie mogło dojść do spotkania dwóch zupełnie niepodobnych do siebie
twórców. Bezlitosna krytyka swoich ziomków to jest coś, co, jak myślę, dobrze
charakteryzuje zarówno Gombrowicza, jak i Wittlina, mimo że zarówno ich
dzieła, jak i oni sami byli różni do szpiku kości.

