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Szkice 
do autoportretu

Aleksander	Fiut
Po kropce

Wysoki Zamek, Kraków 2016

Aleksander Fiut uznał, że pora na pod‑
sumowania. Po bardzo pracowitych 

latach, które zaowocowały ponad cztery‑
stoma publikacjami, zdecydował, że posta‑
wi kropkę. Na szczęście kropka nie ozna‑
cza zamilknięcia, ale pewną nową jakość. 
Komponując kolejną książkę, postanowił 
nie tyle zgłębić konkretny problem albo 
zająć się wybranym pisarzem, co potrak‑
tować fascynacje literackie jako zwierciad‑
ło własnych niepokojów i nadziei. Pisze 
o tym we wstępie: „Mam świadomość, 
że odsłaniam się tutaj najbardziej” (s. 9) 
i dodaje, że pomieszczone w Po kropce 
teksty to „zbiór portretów i swego rodza‑
ju zbiór szkiców do autoportretu” (s. 10). 
Taki zamysł nie jest oczywiście rewolu‑
cyjny, bo „szkicami do autoportretu” by‑
ły już wcześniejsze publikacje, by wspo‑
mnieć trylogię o Miłoszu (Moment wiecz-
ny, W stronę Miłosza, Z Miłoszem), studia 
o wielokulturowej tożsamości środkowo‑
europejskiej (Pytanie o tożsamość, Być 
(albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, 
Spotkania z Innym). Niewątpliwie wiele 
też mówi o autorze przedostatnia książka – 
We władzy pozoru, w której rozprawia się 
z fatalnym w swym natręctwie polskim 
mitotwórstwem. 

Po kropce to jednak książka osobna, bo 
Aleksander Fiut zamieścił w niej portrety 
najważniejszych dla siebie pisarzy, a do‑

datkowo poświęcił szkice mistrzom lite‑
raturoznawczego rzemiosła. Nieco inna 
jest też tonacja jego tekstów (pisanych na 
ogół po miłoszowskim roku 2011), które 
bliższe są esejowi niż naukowej rozprawie. 
Autor miał zawsze temperament eseisty, 
ale teraz mniej przejmuje się naukowym 
decorum, chce skupić się na tym, co in‑
tymnie istotne. 

Co dla Aleksandra Fiuta wydaje się na‑
jistotniejsze? Odpowiedzieć można dwu‑
stopniowo, przywołując najpierw jego ulu‑
bionych pisarzy, a potem zastanawiając się, 
jakie są podstawowe tematy, kwestie, do 
których w Po kropce powraca. Najważniej‑
si pisarze to bez wątpienia Czesław Miłosz, 
Zbigniew Herbert i Witold Gombrowicz, 
do których w dalszej kolejności dołącza‑
ją Tadeusz Różewicz, Tadeusz Konwicki, 
Wisława Szymborska i – co może zaska‑
kiwać – Jerzy Andrzejewski. Ten zbiór na‑
zwisk jest różnorodny, ale istnieją punkty 
wspólne. Łączy ich wciąż ponawiany na‑
mysł nad losem, który przybiera formę 
szyfrowania własnego doświadczenia eg‑
zystencjalnego (w kilku miejscach mowa 
jest o „egzystencjalnej alegorii”, czyli znaj‑
dowaniu w indywidualnym losie klucza 
do jakiejś większej całości). To autorzy 
pokąsani przez historię spuszczoną z łań‑
cucha, którzy powracają do pytań podsta‑
wowych – o własną tożsamość, dobro i zło, 
konieczność i przypadek, metafizyczną 
nadzieję w epoce Auschwitz i gułagów. 
Jest wśród nich najbliższy Fiutowi Miłosz, 
który uporczywie przebija się na stronę 
jasności, lecz także ci, którzy nie widzą 
łaski, „ani za grosz”. Ci ostatni to przede 
wszystkim Gombrowicz i Różewicz, prze‑
rażeni ciemnymi mocami ludzkiego wnę‑
trza i otchłannego kosmosu. Szczególne 
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częściej z doświadczeniem emigracji, wie‑
lokulturowości lub politycznego zniewo‑
lenia, ten ostatni odsyła do problematyki 
erozji wyobraźni religijnej lub tego, co 
Aleksander Fiut nazywa „postchrześci‑
jaństwem”, czyli zanikaniem chrześcijań‑
stwa jako cywilizacji, a także słabnięciem 
jego wpływu na obszar ludzkich wybo‑
rów. Myśl o postchrześcijaństwie poja‑
wia się oczywiście w kontekście Miłosza, 
choć pobrzmiewa też we wspomnieniu 
o Błońskim. Fiut powraca najpierw do 
zapomnianego okupacyjnego wiersza Mi‑
łosza Do Skylesa, a zwłaszcza do dobitnej 
frazy: „i ta religia dogorywa, oczekując 
nowej”, która odnosi się do przeczuwanej 
agonii chrześcijaństwa, a później rozwija 
swe przemyślenia, dociekliwie komentu‑
jąc spór Miłosza z Philipem Larkinem. 
Ale problematyka ta pojawia się również 
w tekstach o Miłoszowskich zaświatach, 
powinowactwach między Oskarem i Cze‑
sławem Miłoszami, a wreszcie w czułym 
portrecie matki poety – Weroniki Miłosz. 
Aż trudno uwierzyć, że w swych szkicach 
o Miłoszu autor z powodzeniem unika 
powtórzeń.

Książka pełna jest szczegółowych pro‑
pozycji interpretacyjnych (np. odkrywcze 
zestawienie Dziennika Gide’a z diarystyką 
Gombrowicza), nowych ujęć problemo‑
wych i przewartościowań, co sprawia, że 
trudno oddać jej sprawiedliwość w krót‑
kiej recenzji. Chciałbym zwrócić uwagę 
na dwa szkice: o Miłoszu jako Guliwerze 
XX wieku i o potyczkach z Tadeuszem 
Konwickim. Ten pierwszy, rasowy esej, 
opiera się na błyskotliwym pomyśle, by 
zobaczyć w Miłoszu Guliwera, na sko‑
jarzeniu, które Aleksander Fiut wszech‑
stronnie rozwinął, znajdując zaskakująco 

miejsce zajmują ironiści, czyli Herbert 
i Szymborska, którzy dramat istnienia 
bezsilnie próbują rozbroić śmiechem. 

Znamienny jest dobór mistrzów rze‑
miosła, wśród których są uniwersyteccy 
nauczyciele, a zarazem gwiazdy krakow‑
skiej krytyki – Kazimierz Wyka i Jan Błoń‑
ski, lecz także subtelny czytelnik Miło‑
sza i Gombrowicza – Konstanty Jeleński. 
To krytycy stawiający literaturze najwyż‑
sze wymagania – estetyczne, poznawcze 
i mądrościowe. Do całej trójki stosuje się 
piękny cytat, który pochodzi ze szkicu 
o Jeleńskim: „pisanie o literaturze zawsze 
staje się – lepszą lub gorszą – literaturą. 
Bo przecież nieistotne naprawdę, czy au‑
tor czerpie z własnych doświadczeń, ob‑
serwacji i refleksji bezpośrednio, czy też 
jego myśl przegląda się w ciemnym lu‑
strze przemyśleń, które zostają przetwo‑
rzone w literackie figury, w dziełach in‑
nych autorów – bardziej utalentowanych, 
mądrzejszych i przenikliwszych” (s. 342). 
Ta doborowa trójca nie tylko poszerzała 
intelektualne horyzonty, lecz także uczyła 
wybredności, niepobłażania artystycznej 
tandecie. Zachęcała wreszcie, by czytać 
literaturę namiętnie, odnajdując w niej 
wzruszenia, chwile oderwane, momenty 
zachwytu. Tego samego szuka w ulubio‑
nych książkach Aleksander Fiut. 

Czy istnieje jakiś ukryty wątek, który 
łączy rozmaite szkice zebrane w Po krop-
ce? Takie uogólnienie może być ryzykow‑
ne, ale wydaje się, że wybijającym się na 
pierwszy plan tematem jest wielorako 
pojmowane wykorzenienie. Autor pisze 
o nim wprost w szkicu Szyfrowanie (w) 
poezji, wyróżniając trzy najważniejsze 
jego wymiary – osobisty, egzystencjalny 
i religijny. Dwa pierwsze wiążą się naj‑
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poręczny klucz do życia i dzieła poety. Ta 
paralela pozwala dostrzec nie tylko zaska‑
kującą zbieżność burzliwych losów obu 

„podróżnych świata”, ale przede wszystkim 
ich duchowe pokrewieństwo. Fiut puentu‑
je tę intuicję świetną charakterystyką Mi‑
łosza/Guliwera: „Bezbronny wobec prze‑
mocy, ogołocony z wszelkich wiar, miał 
za obronę przenikliwy umysł, moralną 
wrażliwość, odruch współczującego ser‑
ca oraz zdrowy rozsądek” (s. 46). 

Tekst o Konwickim jest wyjątkowy, bo 
powraca w nim autor do zażegnanego po 
latach sporu z pisarzem, któremu dał po‑
czątek krytyczny artykuł z 1973 roku. Pi‑
sał w nim Fiut, podsumowując artystycz‑
ną ewolucję prozaika: „Dialog z pamięcią 
dobiegł końca. Był on w istocie dialogiem 
pisarza z samym sobą. Odnajdywaniem 
siebie w świecie, który przeżył wojenną 
katastrofę. Był uwalnianiem się od wmó‑
wień własnych, pokoleniowych i naro‑
dowych. Skończył się ich negacją, poza 
którą Konwicki wyjść już nie potrafił… 
nie chciał? Rachunek sumienia skończył 
się grymasem, efektowną grą […] Grą na 
coraz niższym poziomie artystycznym; 
wymuszoną i rażącą kokieterią” (s. 328). 
Jego dość bezceremonialna, ale prawdzi‑
wa charakterystyka trafiła w czuły punkt, 
bo w Kalendarzu i klepsydrze Konwicki 
w kilku zapisach próbował pokpiwać z for‑
muł użytych przez „krytyka‑operatora”1, 
mimowolnie uwiarygodniając ich zasad‑
ność. W odpowiedzi Fiut napisał bardzo 
zabawny, autoironiczny list, w którym na‑
śladował konwencję „łże‑dziennika”. Jego 
pierwodruk ukazuje się dopiero teraz jako 

część wspomnienia o Konwickim. Zacy‑
tuję fragmenty, bo pokazują satyryczny 
talent autora i rzadki wśród ludzi pióra 
dystans do samego siebie: „Rany boskie! 
Ja tu sobie w cichości ducha struktura‑
lizuję, a tam – człowiek cierpi! Ja tu się 
nad konstrukcją utworu pochylam, wiąza‑
nia kompozycyjne badam, bohaterowi się 
przypatruję, nie wiedząc o tym, że swoim 
postępowaniem pozbawiam naszą litera‑
turę jednego z jej wybitnych przedstawi‑
cieli. Zgroza!” (s. 330); „Winien jestem Pa‑
nu wdzięczność dozgonną za tę wzmiankę, 
która otwiera mi, wprawdzie anonimowo, 
drogę do nieśmiertelności” (s. 333). 

Żywiołem Aleksandra Fiuta jest dys‑
kusja, uzgadnianie racji. Ceni wyraziste, 
lecz zniuansowane opinie i takie też for‑
mułuje. W duchu dyskusji pozwolę sobie 
na słowo polemiczne, dotyczące interpre‑
tacji Kronosu. Nie mogę się zgodzić, że 
tajny dziennik Gombrowicza jest dziełem 
literackim, choć przyjmuję argumenty au‑
tora, które komplikują obraz Kronosu jako 
prywatnych zapisków bardziej lub mniej 
potrzebnie podanych do druku. Nie do‑
strzegam w nim beckettowskiego stylu, 
a jego literacka wartość jest dla mnie wtór‑
na, pośrednia, bo traktuję Kronos jedynie 
jako rodzaj specyficznej, choć z pewnoś‑
cią niezbędnej, fizjologiczno‑popędowej 
legendy do mapy Gombrowiczowskiego 
życiopisania. 

Łukasz Tischner

PRZYPISY
1 Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra, War‑

szawa 1989, s. 168.




