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Wojna a literatura w Ratunku i Wezwaniu 
Herminii Naglerowej

Cokolwiek potem działo się ze mną w latach wojny, nigdy nie zabrakło mi wspar-
cia większych i pomniejszych dzieł i utworów. Pojemność mojej pamięci, co zwy-
kłam określać jako „zaśmiecanie mózgu”, okazała się dobroczynną właściwością, 
funkcjonującą na zawołanie. Czasami była to tylko naga treść, czasem jej podbu-
dowa lub nadbudowa. Strofy, kadencje zdań – każdy rodzaj, każda odmiana wtrą-
cały się do przeżyć, łagodząc ich dotkliwość i umożliwiając znoszenie poniżeń1.

I

Anne Applebaum w swojej monografi i Gułag, posiłkując się zarówno doku-
mentacją historyczną, jak i pisanym materiałem wspomnieniowym byłych 
więźniów sowieckich obozów pracy oraz na podstawie przeprowadzonych 
z nimi rozmów, wylicza tak zwane strategie przetrwania, które umożliwiły 
(o czym świadczą relacje tych, którzy przeżyli sowiecki system represji) bądź 
mogły umożliwić przetrwanie tej „maszynki do mięsa”, by posłużyć się języ-
kiem samych „zeków”2. W rzeczywistości owe metody były niejednokrotnie, 
jak można się domyślać, jedynie instynktownym zespołem reakcji i zachowań 
pozwalającym fi zycznie przeżyć łagry, „nawet te cieszące się najgorszą sławą, 
nawet w najtrudniejszych warunkach”3. Autorka historii Gułagu skupia się 
głównie na trzech najczęściej stosowanych „strategiach przetrwania”. Są to: 
„tufta”, czyli pozorowanie pracy, współpraca i kolaboracja z władzami obozu 
prowadząca do uzyskania statusu więźnia funkcyjnego (zwanego przez nie-

1 Cyt. za: H. Naglerowa, Rzymska jesień [w:] Wyspiański żywy. Książka zbiorowa wydana staraniem 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, red. H. Naglerowa, Londyn 1957, s. 216. 

2 A. Applebaum, Wstęp [w:] tejże, Gułag, tłum. J. Urbański, Warszawa 2005, s. 11. Tytuł oryginału: 
Gułag. A History.

3 A. Applebaum, Strategie przetrwania [w:] tejże, dz. cyt., s. 327. Część pierwszą mojego szkicu 
w znacznej mierze opieram na tym właśnie rozdziale z książki Applebaum (s. 327–365).
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uprzywilejowanych zeków „pridurkiem”), oraz symulowanie chorób i samo-
okaleczenie („samorub”), które ułatwiały więźniowi dostanie się do obozowe-
go szpitala („sanczasti”), uwalniając go tym samym na kilka dni lub tygodni 
od morderczej pracy i głodu4.

Obok więźniów, którzy przetrwali obóz, umiejętnie dostosowując się do 
rządzących w nim praw, pilnie wykorzystując stricte pragmatyczne sposoby 
„radzenia sobie” czy „urządzenia się” w łagrze, „byli również tacy, którzy prze-
żyli, dochowując wierności systemowi zasad i wartości moralnych” – ludzie 
posłuszni „cnotom powszednim” (termin Tzvetana Todorowa) – „przyjaźni, 
solidarności, imperatywowi zachowania godności osobistej oraz kultywowa-
niu życia duchowego”5. Aktywność w tej ostatniej kwestii polegała między 
innymi na pracy intelektualnej, w tym także na twórczości i „od-twórczości” 
literackiej. „Wielu [więźniów – przyp. J.Z.] pisało albo układało w myślach 
wiersze i systematycznie powtarzało je z pamięci sobie lub przyjaciołom”6. 
Z tej metody duchowego przetrwania korzystali między innymi Warłam 
Szałamow i Aleksander Sołżenicyn. Bohater-narrator jednego z Opowiadań 
kołymskich Szałamowa przyznaje:

4 Tamże, s. 332–357. „Tufta” może także oznaczać symulowanie choroby. Warłam Szałamow w opo-
wiadaniu Domino pisze: „Znajdował się on już na statku, gdy ktoś doniósł naczelnikowi wydziału zdro-
wia, Czerpakowowi, że choroba Andrieja Michajłowicza jest nieprawdziwa, pozorowana – «tufta», według 
używanego w łagrze żargonu” (W. Szałamow, Domino [w:] tegoż, Opowiadania kołymskie. Pierwsza śmierć, 
tłum. J. Baczyński, Przedmowa Michał Heller, Zamiast posłowia Piętno G. Herlinga-Grudzińskiego, 
Gdańsk 1991, s. 167).

5 A. Applebaum, Strategie przetrwania [w:] tejże, dz. cyt., s. 357 (podrozdział Cnoty powszednie). 
Jednym z wiernych „cnotom powszednim” jest bohater-narrator Opowiadań kołymskich Szałamowa: „Cóż 
z tego, że rozumiem, odgaduję, przewiduję postępki innego człowieka? Przecież swojego postępowania 
w stosunku do niego nie mogę zmienić, nie będę donosił na takiego samego więźnia jak ja sam, czego-
kolwiek by on nie uczynił. Nie będę się nawet starał o stanowisko brygadzisty, pozwalające utrzymać się 
przy życiu, gdyż najgorsze, co może być w łagrze, to narzucanie swojej (lub kogoś innego) woli drugie-
mu człowiekowi, takiemu samemu więźniowi jak ja. Nie będę szukał «korzystnych» znajomości, dawał 
łapówek. I cóż z tego, że wiem o Iwanowie, że to podły człowiek, a Pietrow to szpieg, a Zasławski to 
krzywoprzysięzca? Niemożność korzystania ze znanych rodzajów oręża czyniła nas słabymi w porównaniu 
z niektórymi sąsiadami z łagrowych prycz” (W. Szałamow, Na suchej racji [w:] tegoż, dz. cyt., s. 39–40). 
Podobnie brzmiące słowa odnaleźć można w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: „Zniena-
widził współwięźniów i uważał ich dotąd za swoich naturalnych wrogów. Byłby może stoczył się jeszcze 
niżej, na samą krawędź największej zbrodni, jakiej dokonać może człowiek wart tego imienia w obozie 
– zbrodni donosu – gdyby przypadek nie podsunął mu jednej z książek, którą czytał niegdyś we Włady-
wostoku. Kostylew odczytał ją na nowo, płacząc jak dziecko, które odnalazło w ciemności rękę matki” 
(cyt. za: G. Herling-Grudziński, Ręka w ogniu [w:] tegoż, Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 1997, 
s. 109). Trudno powstrzymać mi się w tym miejscu od zasygnalizowania kwestii, której nie rozwijam 
w tym szkicu. Chodzi o porównanie stosunku narratora Innego świata do Zapisków z martwego domu 
Dostojewskiego („przewodnik” niosący ocalenie) z często krytycznym stosunkiem do tego samego dzieła 
wyrażanym przez narratora Opowiadań kołymskich Szałamowa. 

6 A. Applebaum, Strategie przetrwania [w:] tejże, dz. cyt., s. 359.
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Ja wiem, że każdy człowiek tutaj ma coś swojego, coś, co jest najbardziej 
OSTATECZNE i najważniejsze, coś, co pomaga żyć, czepiać się tego życia, odbieranego 
nam tak usilnie i z takim uporem. [...] moją wartością „ostateczną” były wiersze, ulubio-
ne wiersze pisane przez innych, które przedziwnym sposobem pozostały w pamięci, tam 
gdzie wszystko inne dawno już zostało zapomniane, wyrzucone i wygnane. To jedyne, co 
nie zostało jeszcze zdławione przez zmęczenie, głód, mróz i niekończące się poniżenia7.

Zjawisko recytowania przez więźniów utworów literackich nie ogranicza 
się tylko do poezji i tylko do ich własnej obozowej twórczości. Bezcenny by-
wał także talent narracyjny – „umiejętność opowiadania fabuły książek i fi l-
mów ku uciesze i rozrywce obozowych „urków”, zwanych również „błatnymi” 
lub „błatniakami” (więźniów kryminalnych, zawodowych przestępców, na-
rzucających obozowe reguły postępowania pozostałym, czyli więźniom poli-
tycznym i skazanym za przestępstwa pospolite)8. „Aleksander Wat opowiadał 
w więzieniu kryminalistom Czerwone i czarne Stendhala, Aleksander Dolgun 
Nędzników Wiktora Hugo, a Janusz Bardach Trzech muszkieterów i Hrabiego 
Monte Christo”9. 

Zdolność ta niosła nieraz z sobą wymierne korzyści: Leonida Finkelsteina 
w zamian za streszczanie fabuł klasyki rosyjskiej i obcej brygadzista dwa razy 
dziennie częstował kubkiem gorącej wody. Podobnie „za pracę społeczną” 
wynagradzana była przez współwięźniarki Jewgienia Ginzburg10. Klemens 
Rudnicki, którego przypadek opisuje w swojej pracy Izabella Sariusz-Skąpska, 
tak wspomina swój sposób na „przełamanie muru” pomiędzy sobą (więź-
niem politycznym) a kryminalnymi współtowarzyszami więziennej celi 
w Dniepropietrowsku:

Mówiłem o rzeczach nie z tej celi, ale o innych całkiem, prostych, wielkich i pięk-
nych – ze świata. Słuchali z początku pół uchem, nieufnie, ale potem pić poczęli ten 
pokarm coraz tęskniej i żarliwiej, jadąc wraz ze mną na wolność we wspaniały świat.

Czegóż im nie naopowiadałem! I o tajemnicach przyrody, o księżycu, ziemi i pla-
netach. O odkryciu Pasteura i bakteriach. O ludziach i rasach na ziemskim globie. 
Wreszcie przeżywałem z nimi przygody bohaterów powieści11.

7 W. Szałamow, Wolny dzień [w:] tegoż, dz. cyt., s. 156. Zob. także opowiadanie Sherry Brandy 
(tamże, s. 69–74).

8 A. Applebaum, Strategie przetrwania [w:] tejże, dz. cyt., s. 363, oraz podrozdział Urki – krymina-
liści (s. 272–281). 

9 Tamże, s. 364.
10 Tamże.
11 K. Rudnicki, Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939–1947, Londyn 1952, s. 106. Cyt. za: 

I. Sariusz-Skąpska, Błatni, urkowie, bezprizorni... [w:] tejże, Polscy świadkowie Gułagu. Literatura łagrowa 
1939–1989, Kraków 1995, s. 295.
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Autorka książki Polscy świadkowie Gułagu pisze: 

odkrył [...] Rudnicki największą słabość kryminalnych: naiwną, nieledwie dziecięcą 
ciekawość świata i namiętność do opowieści. Sztuka opowiadania, także opartego na 
książkowych czy fi lmowych fabułach, jest w tej społeczności ceniona wysoko i szczod-
rze wynagradzana: opowiadającym płaci się chlebem! Natychmiast więc zmieniła się 
jego pozycja w celi numer 24 – dotychczasowy „frajer” nie tylko dostał honorowe 
miejsce, ale i zwolniono go z obowiązków szeregowego zeka, nie był wyznaczany na 
dyżurnego, nie wynosił paraszy, sam nawet nie odbierał pajka12.

Obok historii Rudnickiego Skąpska przywołuje także przygodę „niewta-
jemniczonego jeszcze w prawa GUŁagu” Olgierda Wołyńskiego, którego od 
kary wymierzanej przez rządzących wagonem młodocianych przestępców 
ratuje „opowiadanie historyjek”13. Co ważne, autorka nie zapomina tym 
„wyglądającym nieomal sielankowo” opowieściom przeciwstawić poglądów 
Warłama Szałamowa:

W jego Opowiadaniach kołymskich zarysowanych jest kilka sylwetek zawodowych 
„opowiadaczy”, którzy w ten sposób zapewniają sobie opiekę błatnych. Ale Szałamow 
surowo ocenia takie praktyki, uważając je za krańcowe poniżenie. Ten, kto opowiada za 
chleb, sprzedaje siebie, bo wyzbywa się tej odrobiny wolności, jaką daje wyobraźnia14.

Skąpska odnosi się między innymi do dwóch fragmentów opowiadania 
Zaklinacz węży – do rozmowy bohatera-narratora z Płatonowem (cytat nr 1) 
oraz do przesyconego zjadliwą ironią, wyrażonego w mowie pozornie zależ-
nej komentarza narratora do strategii postępowania zawodowego „opowia-
dacza” (2): 

– Zresztą, trudno było tylko z początku, przez pierwsze dwa, trzy miesiące. Tam 
są sami złodzieje. Ja byłem jedynym wykształconym człowiekiem. Opowiadałem im 
powieści, „ciskałem romanse”, jak to mówią błatniacy; opowiadałem Dumasa, Conan 
Doyle’a, Wellsa. W zamian za to oni mnie żywili, odziewali; pracowałem niewiele. 
Przypuszczam, że pan w swoim czasie również wykorzystywał tę jedyną zaletę wy-
kształcenia?

12 I. Sariusz-Skapska, dz. cyt., s. 295.
13 Tamże, s. 296. Nie jest to zjawisko obce także hitlerowskim obozom zagłady. Michał Maksymilian 

Borwicz (Boruchowicz) pisze: „Pracującemu na przyległym «cechu elektrotechników» K. Hauserowi [...] 
Brenner (vorarbeiter, brygadier – przyp. J.Z.) skłonny był np. świadczyć wszystkie możliwe usługi (do 
narażania się esesowcom włącznie) tylko dlatego, że Hauser znał w całości na pamięć i ciekawie interpre-
tował «Improwizację» Mickiewicza. Innemu za «Skargi Jeremiego» K. Ujejskiego” (cyt. za: M.M. Borwicz 
(Boruchowicz), Strofy co zbłądziły za druty [w:] tegoż, Literatura w obozie, Kraków 1946, s. 42).

14 I. Sariusz-Skąpska, dz. cyt., s. 296.
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– Nie – odpowiedziałem. – Nie. Wydawało mi się to zawsze krańcowym poniże-
niem. Końcem. Za zupę nigdy nie opowiadałem „romansów”. Ale wiem, co to takie-
go. Słyszałem tych „opowiadaczy”.

– Czy to potępienie? – spytał Płatonow.
– Ani trochę – powiedziałem. – Głodnemu człowiekowi można wiele wybaczyć, 

bardzo wiele.

Zmętniałe oczy Płatonowa zabłysły ogniem (na pytanie przywódcy „błatniaków”, 
czy potrafi  „ciskać romanse” – przyp. J.Z.). Jeszcze by nie! Cała cela w więzieniu 
śledczym zasłuchiwała się, gdy opowiadał Hrabiego Drakulę. Tam jednak byli ludzie. 
A tutaj? Zostać błaznem na dworze księcia Mediolanu, błaznem, którego żywiono 
w nagrodę za dobre żarty, a bito za złe? Można na to spojrzeć również z innej strony. 
Zapozna ich z prawdziwą literaturą. Będzie krzewicielem oświaty. Rozbudzi w nich 
zainteresowanie dla kunsztu słowa i tutaj, będąc na dnie ludzkiego życia, wypełni swo-
je dzieło, wykona swój obowiązek. Zgodnie ze starym przyzwyczajeniem Płatonow nie 
chciał się przyznać przed sobą, że całkiem po prostu będzie dokarmiany, będzie otrzy-
mywał dodatkową zupkę nie za wynoszenie kibla, a za inną, szlachetniejszą pracę. 
Czyżby? To przecież bliższe jest czochraniu brudnych złodziejskich pięt niż krzewieniu 
oświaty. Ale przecież głód, chłód, bicie...15

Nie wszyscy jednak zamknięci w sowieckich więzieniach i łagrach uze-
wnętrzniali tego rodzaju zdolności i nie wszyscy, rzecz jasna, czerpali z nich 
wymierne korzyści. Herminia Naglerowa w Ratunku, tekście drukowanym 
między innymi w zbiorowej książce wydanej staraniem Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie zatytułowanej Mickiewicz żywy, tak wspomina swój 
stosunek do literatury podczas dwudniowego pobytu w tiurmie przesyłkowej 
w Kremieńczugu – jej pierwszym więzieniu etapowym po wyroku skazującym 
ją na osiem lat zamknięcia w obozie karnym Burma w Kazachstanie16:

Aby czuć się żywym musi się mówić na głos własną mową, trzeba właściwymi sło-
wami odżywiać, ożywiać myślenie. Trzeba mowy, słów, trzeba tego choćby w książce, 
choćby dla oczu tylko. Odebrano mi jednak głos, mowę, książkę. Umierałam rozpacz-
liwie trzeźwo, z poczuciem klęski już ostatecznej. 

[...] Pojęłam wtedy niezależnie od rozpaczy, że książka miała platoński, wzorcowy 
kształt: – była „Panem Tadeuszem” w czerwonej płóciennej okładce ze złotym napi-
sem „Nagroda pilności”. I od razu rozruszała się pamięć w wyścigu, w przeganianiu 
się. Ile zapamiętałam? Ile dogrzebię się w podświadomej pamięci? Łkając, czkając do-
padłam: „Poloneza czas zacząć, Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kon-

15 W. Szałamow, Zaklinacz węży [w:] tegoż, dz. cyt., s. 98 (cyt. nr 1) i 103 (cyt. nr 2). Zob. także 
fragment: „Złodziei otaczała rzesza fagasów i lokajów – nadwornych opowiadaczy, albowiem u błatnia-
ków do dobrego tonu należy interesowanie się «romansami»” (W. Szałamow, Kwarantanna tyfusowa [w:] 
tegoż, dz. cyt., s. 222).

16 Zob. T. Terlecki, O Herminii Naglerowej i „Wierności życiu” [w:] H. Naglerowa, Wierność życiu, 
powieść opracował i wstępem opatrzył T. Terlecki, Londyn 1967, s. 17.
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tusza”... Mnożyło się, rosło, piękniało. Niekiedy rwał się wątek i otwierała się próżnia. 
Stawałam wtedy jak nad skrajem przepaści. Już jednak wyścielał się pomost: „Takie 
były zabawy, spory w one lata”... Już inny ratunek: „Był gaj z rzadka zarosły, wysłany 
murawą”... 

W tej próbie sił tak zachłannej, że aż łapczywej, wiązałam koniec życia z jego świa-
domym początkiem. Więcej, odpychałam koniec życia, wiedząc już, że nie zabraknie 
mi nigdy tej najpiękniejszej mowy, nie kierowanej do nikogo, tylko do siebie samej. 
I słyszanej tylko dla siebie17. 

W tym przypadku spotkanie z literaturą jest więc doświadczeniem stricte 
osobistym. Przywoływane z pamięci krótkie fragmenty kolejno XII (Kochajmy 
się), I (Gospodarstwo) i III (Umizgi) księgi Pana Tadeusza pełnią funkcję za-
klęcia przenoszącego zrozpaczoną więźniarkę w krainę niedostępną zarówno 
oprawcom, jak i czterem sowieckim współtowarzyszkom „celi piwnicznej” 
(s. 230). Z punktu widzenia całego utworu zapamiętane przez narratorkę 
fragmenty Pana Tadeusza ściśle wiążą się z jej wspomnieniami z dzieciństwa. 

Cytowany passus Ratunku Herminii Naglerowej przywodzi na myśl bar-
dzo podobne ujęcie sposobu funkcjonowania „pamięci o literaturze” w innym 
utworze wspomnieniowym. Chodzi o scenę lekcji języka włoskiego, jakiej 
udziela współtowarzyszowi niedoli bohater-narrator oświęcimskich wspo-
mnień Primo Leviego, recytując mu z pamięci tercyny Boskiej Komedii18. Tym, 
co łączy oba te fragmenty, jest bez wątpienia tęsknota „opowiadających” za 
dźwiękiem mowy ojczystej. Zarówno w Ratunku, jak i w Czy to jest człowiek 
pamięć narratorów kieruje się w stronę wzorcowych realizacji użycia rodzi-
mego języka, powraca do cytatów pochodzących z największych dzieł ich oj-
czystych literatur lub może tylko do słów zapamiętanych za sprawą szkolnego 
obowiązku. Tym natomiast, co obie sceny dzieli, jest obecność (Levi) i nie-
obecność (Naglerowa) bezpośredniego (czyli w tym kontekście znajdującego 
się w świecie przedstawionym utworu) adresata wypowiedzi narratorów przy-
wołujących fragmenty dzieł Dantego i Mickiewicza19.

17 H. Naglerowa, Ratunek [w:] Mickiewicz żywy. Książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie, red. H. Naglerowa, Londyn 1955, s. 231–232.

18 Zob. P. Levi, Czy to jest człowiek, tłum. H. Wiśniowska, Kraków 2008, s. 160–165.
19 Tematowi „konspiracyjnej twórczości literackiej” w hitlerowskim obozie „janowskim” we Lwowie 

poświęcona jest cytowana wcześniej książka Michała Maksymiliana Borwicza (Boruchowicza) Literatura 
w obozie. O tym, czym była literatura dla więźniów lwowskiego obozu, świadczy wymowny fragment: 
„Obóz spychał na samo dno. Przytłaczał nie tylko fi zycznie, ale także i nade wszystko psychicznie. Wtrącał 
w sytuacje równie okrutne, jak nie mające przykładu i nigdy nieprzeczuwane. Nie było do czego sięgnąć, 
na czym się oprzeć. I wtedy właśnie zjawiały się reminiscencje z literatury. Ustępy mówiące o tragicznej 
bezsile w zetknięciu z fi zyczną przemocą, o ratowaniu nawet w najgorszym położeniu swojego człowie-
czeństwa. W opisywanych warunkach – nie bywały one już «literaturą». Były raczej wyszeptywanymi do 
ucha idącemu na śmierć słowami – jakże cierpkiej! – pociechy: że i tak już bywało, że i w takich okazjach 
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Dla uzmysłowienia sobie, jak ważna była dla więźniów sowieckich obo-
zów pracy bliskość literatury, warto wspomnieć również o wykładach Józefa 
Czapskiego na temat literatury francuskiej, jakie polski malarz i pisarz wygło-
sił w obozie w Griazowcu, a w skład których wszedł cykl odczytów poświę-
conych Marcelemu Proustowi. Także dla Czapskiego tego rodzaju aktywność, 
tolerowana przez władze tamtejszego obozu, stanowiła – jak sam pisał – „ratu-
nek od rdzewienia umysłowego”, a „godziny obcowania z Proustem [...] były 
naprawdę miłe i wbrew wszystkim ciosom i przyszłości najbardziej niepewnej 
– były szczęśliwe”20. 

O tym, jak silna była w obozie potrzeba szeroko rozumianej pracy inte-
lektualnej, świadczy również – ostatni już z szeregu przykładów wyliczonych 
przez Anne Applebaum – przypadek dwóch historyków literatury, „którzy 
w łagrze stworzyli kompletną biografi ę nieistniejącego osiemnastowiecznego 
poety francuskiego, wraz z krytyczną analizą jego utworów poetyckich, które 
sami napisali”21.

II

Herminia Naglerowa jest autorką trzech tekstów drukowanych w książkach 
zbiorowych poświęconych wielkim polskim pisarzom. Są to: wspomniany już 
Ratunek z publikacji Mickiewicz żywy (Londyn 1955), Rzymska jesień z tomu 
Wyspiański żywy i Wezwanie z Conrad żywy (oba: Londyn 1957)22. Co więcej, 
to właśnie na autorce Kazachstańskich nocy „opierała się inicjatywa zbiorowych 
opracowań obecnej recepcji wielkich pisarzy i dzięki jej staraniom ukazały się 

nie wolno rezygnować ze siebie. Wspierającym ramieniem czujnego przyjaciela, którego sama obecność 
zmusza do «trzymania się»” (cyt. za: M.M. Borwicz (Boruchowicz), Literaci [w:] tegoż, dz. cyt., s. 21–22).

20 J. Czapski, Wspomnienia starobielskie [w:] tegoż, Na nieludzkiej ziemi, Warszawa 1990, s. 23 (cytat 
nr 1) oraz J. Czapski, Proust w Griazowcu [w:] tegoż, Czytając, Kraków 1990, s. 109 (cytat nr 2). Por. 
także: J. Domagalski, Prousta przygoda z Czapskim [w:] tegoż, Proust w literaturze polskiej do 1945 roku, 
Warszawa 1995, s. 78–91. 

21 A. Applebaum, dz. cyt., s. 364. Informację tę podaje autorka na podstawie rozmowy przeprowa-
dzonej z Aleksiejem Smirnowem w lutym 2002 roku.

22 Ratunek pierwotnie był drukowany w londyńskich „Wiadomościach” (1947–1948) jako współ-
tworzący cykl „ściśle osobistych relacji reportażowych” Rozmowy na śledztwie – zob. T. Terlecki, dz. cyt., 
s. 23. Następnie osiem tekstów (wraz z Ratunkiem) Rozmów na śledztwie przemianowano na Przekroczone 
granice i wolą redaktorów tomu włączono do wydanego rok po śmierci Naglerowej zbioru opowiadań 
Kazachstańskie noce – H. Naglerowa, Przekroczone granice [w:] tejże, Kazachstańskie noce, Londyn 1958, 
s. 135–218. Adresy bibliografi czne pozostałych tekstów: H. Naglerowa, Rzymska jesień [w:] Wyspiański 
żywy. Książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, red. H. Naglerowa, 
Londyn 1957, s. 215–221; H. Naglerowa, Wezwanie [w:] Conrad żywy. Książka zbiorowa wydana stara-
niem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, red. W. Tarnawski, Londyn 1957, s. 69–73.
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tomy Mickiewicz żywy i Wyspiański żywy”23. Naglerowa jest także redaktorką 
obu wymienionych wydawnictw, autorką tytułu, „który wrócił jeszcze kilka-
krotnie i stał się nazwą całej serii”, a także Przedmowy do książki ukazującej się 
w stulecie śmierci wieszcza24.

Na każdym z tych trzech tekstów ciąży sprawa, która osacza niemal całą 
twórczość autorki Krauzów i innych okresu „od wyjścia z łagru aż do samej 
śmierci” – doświadczenie wojenne25. O ile przeżycia Naglerowej od chwi-
li jej aresztowania, poprzez skazanie, więzienia etapowe, wreszcie pobyt 
w łagrze, doczekały się swojego artystycznego opracowania przy mniejszym 
(Przekroczone granice), większym (Ludzie sponiewierani, Kazachstańskie noce) 
i niemalże całkowitym (Sprawa Józefa Mosta, Wierność życiu) współudzia-
le fi kcji literackiej, o tyle o losach pisarki po jej zwolnieniu z obozu pracy 
w Kazachstanie informują (z wyjątkiem Ratunku) teksty drukowane w książ-
kach zbiorowych. Pozwalają one przyjrzeć się dwóm miejscom postoju na 
szlaku wędrówki Armii generała Andersa, której formowanie rozpoczęło się 
w Buzułuku 14 sierpnia 1941 roku, a było bezpośrednim następstwem wy-
buchu wojny III Rzeszy z ZSRR (22 czerwca 1941 roku), zawarcia układu 
Sikorski–Majski (30 lipca 1941 roku) oraz tak zwanej amnestii dla obywateli 
polskich w ZSRR (12 sierpnia 1941 roku). 

Właśnie dzięki „amnestii” Herminia Naglerowa została zwolniona z obozu 
pracy w Kazachstanie i odesłana do Moskwy. „Następnie z etapami wojska 
polskiego znalazła się w Buzułuku i Jangi Jul jako ochotniczka w Pomocniczej 
Służbie Wojskowej Kobiet”26. Razem z wojskiem odbyła „całą drogę przez 
Iran, Irak, Palestynę, Egipt [...] – aż do «ziemi włoskiej»”27. 

Wezwanie, zamieszczone w książce pamiątkowej poświęconej Josephowi 
Conradowi, opisuje epizod z życia autorki podczas postoju Armii generała 
Andersa w Iraku (lata 1942–1943). Naglerowa pisze:

Ustawiliśmy namioty w irackim, prawie pustynnym Qisil-Ribath i od razu szara, 
płaska przestrzeń jakby zmarszczyła się i zmiękła. Ale i tak obóz był tylko „miejscem 
postoju”, w którym nikt nie pragnął się zadomowić (W, 69)28. 

23 M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992, s. 247. Por. T. Terlecki, 
dz. cyt., s. 19.

24 Cyt. za: T. Terlecki, dz. cyt., s. 19. Zob. H. Naglerowa, Przedmowa [w:] Mickiewicz żywy..., s. 5–8.
25 T. Terlecki, dz. cyt., s. 21.
26 J. Bielatowicz, Nota o autorce [w:] H. Naglerowa, Kazachstańskie noce, Londyn 1958, s. 220.
27 T. Terlecki, dz. cyt., s. 18.
28 H. Naglerowa, Wezwanie [w:] dz. cyt., s. 69 – lokalizacja cytatów w tekście: (W, numer strony).
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Pobyt w Qisil-Ribath, z punktu widzenia własnej twórczości literackiej, 
był dla Herminii Naglerowej, jak sama wspomina, „czasem jałowym”, okre-
sem „zapadni duchowej” (W, 70). Świat irackiej pustyni nie poddawał się 
bowiem wówczas literackiemu opracowaniu: 

stół z tarcic grzał jak piec gdzieś tam daleko, gdzie zimy i mrozy. Porównania były już 
tylko nałogiem i rozmijały się z rzeczywistością – obcą i nieprzychylną, zmuszającą do 
bezustannej czujności. Żaden domysł, żadna dowolność nie mogły przeinaczyć istoty 
pustyni (W, 69).

Powodem niemocy twórczej była jednak nie tylko egzotyka miejsca posto-
ju armii. Autorka przyznaje: 

To we mnie była ta uległość czy też bezwład. Ani rzeczy, ani sprawy nie dopominały 
się we mnie o kształt, który rodziłby się z niepokoju poszukiwań i z woli osiągania. 
Jeżeli ktoś dopytywał się: „Co piszesz? Czy piszesz?” – odpowiadałam lekko i beztrosko, 
że jeszcze nie, że na razie – nic. Nie było to prawdą, bo skrycie próbowałam bodaj jakieś 
dawne słowa sprzymierzyć z dawnymi treściami. Nic jednak nie chciało sprzymierzyć 
się ze mną, chociaż gotowa byłam pobłażać sobie i potulnie znosić klęskę (W, 69).

Niemożność dania literackiego wyrazu odnosi się więc nie tylko do rze-
czywistości irackiej, ale również do czasu obozowej niewoli, czego każe się 
domyślać treść zaimprowizowanej w tekście rozmowy (zwłaszcza odpowiedzi). 
Zaświadczenie prawdy o przeszłości łagrowej wydaje się więc przez indago-
waną postanowione, z osobistych jednak względów zostaje ono przesunięte 
do bliżej nieokreślonej przyszłości. To natomiast, czym jest owa niedostępna 
pytającym osobista „prawda” z drugiej części cytatu i czym są te „skryte próby 
sprzymierzania dawnych słów z dawnymi treściami”, stanowić może jedynie 
przedmiot przypuszczeń. Być może odnoszą się one do tej gałęzi twórczości 
Naglerowej okresu żołnierskiej tułaczki, której przedmiotem jest rzeczywistość 
sprzed wojny. Wówczas byłaby tutaj mowa o pierwszych tekstach, które złożą 
się na Wspomnienia o pisarzach wydane dopiero trzy lata po śmierci autorki29. 
Tylko one bowiem, jak zauważa Tymon Terlecki, „dotyczą jej [Naglerowej 
– przyp. J.Z.] poprzedniej inkarnacji, stosunków, związków, spostrzeżeń sprzed 
wojny”30. Tylko ich nie osacza, o czym była mowa wcześniej, wszechobecne 
w powojennej twórczości Naglerowej doświadczenie wojenne. „Dawne” za-

29 H. Naglerowa, Wspomnienia o pisarzach, Londyn 1960. Chodzi mi o dwa najwcześniej drukowa-
ne teksty Naglerowej: Sybirak-legionista-prezes [o Sieroszewskim], pierwodruk w „Dzienniku Żołnierza 
APW” 1944, nr 105 z 16 stycznia, oraz Cierpienie i zwycięstwo pisarza [o Żeromskim], pierwodruk 
w „Dzienniku Żołnierza APW” 1944, nr 94 z 3 stycznia.

30 T. Terlecki, dz. cyt., s. 21. Nieco dalej Terlecki dodaje: „znalazłaby się jeszcze garść pisanin, głów-
nie recenzji książek, które nie mieszczą się w tym osaczającym kręgu” (s. 21).
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tem, czyli „przedwojenne”, słowa jedynie w tej materii sprzymierzyć się mogły 
z ich „dawną”, czyli „przedwojenną”, treścią. Niejako zastępczo zatem, „na 
razie”, koncentruje się autorka Kazachstańskich nocy nie na pisaniu, ale na 
„pracy oświatowej”:

Nieczynnym mózgiem musiałam zresztą podołać czemuś, co nazywało się „pracą 
oświatową”. Redagowany przeze mnie i wystukiwany pod powielacz „Biuletyn dla 
świetlic i świetliczarek” napełniał się treścią tak bliską i tak daleką, jak miasta wy-
mienione na tablicy-drogowskazie [informującej o odległości z Iraku do Warszawy, 
Krakowa, Poznania, Lwowa i Wilna – przyp. J.Z.]. Różnorakie rocznice i święta na-
rodowe czciło się czyimiś wierszami, czyjąś prozą, czyjąś znajomością przedmiotu. 
Można było polegać na cudzym dorobku i nie dopełniać go niczym swoim, nie wspo-
magać własnym doświadczeniem, jeszcze świeżym i nie przezwyciężonym (W, 70)31.

Oto zatem odpowiedź na pytanie o powód odwlekania momentu rozpo-
częcia „na nowo” własnej twórczości. Pierwsze miesiące po zwolnieniu z obo-
zu to czas mentalnego, ściśle osobistego oswajania traumy przeżyć więzienno-
-łagrowych. Trwać on będzie aż do samej śmierci pisarki i zaważy właściwie na 
jej całej powojennej twórczości. 

Czas pobytu w polskim obozie wojskowym Qisil-Ribath wypełniały 
Naglerowej także zajęcia bibliotekarskie, głównie segregowanie i odkurzanie 
(skutek dokuczliwych chamsinów wywołujących burze piaskowe) książek. 
Delegowany jej do pomocy młody żołnierz poeta szybko zniechęca się porząd-
kowaniem księgozbioru składającego się z książek rosyjskich, „przywiezionych 
w pakach z ZSSR”, oraz polskich, „pozbieranych skąd się dało i nadsyłanych 
z Londynu” (W, 70). Naglerowa, pozostawiona przy pracy sama, wspomina:

Najpierw odczytywałam napisy na grzbietach, a potem, gdy grzbiety były bez na-
druku, otwierając książki sylabizowałam tytuły drukowane cyrylicą. Obcy krój czcio-
nek odstręczał nawet od „Wojny i pokoju”. [...] Za to dla książek steranych, zabru-
dzonych, postrzępionych miałam współczucie nie dlatego, że były to książki polskie. 
Kiedyś w złej, w najgorszej chwili wrzucone rozlatanymi rękami do tobołów, włączyły 
się do ludzkich przeżyć treścią i wyglądem. Nie różniły się też jedne od drugich, zrów-
nane – zaczytaniem. „Chata za wsią” i „Chata wuja Toma”, „Robinson Crusoe” i „Nad 

31 T. Terlecki, dz. cyt., s. 18. „Na tym długim szlaku od Buzułuku i Jangi Jul prowadziła pracę 
oświatową, wygłaszała odczyty, wydawała pisma. W Iraku założyła «Biuletyn dla Świetlic i Świetliczarek», 
w Palestynie pismo «Ochotniczka». To ostatnie pismo było jednym z najlepszych spośród setek i tysię-
cy periodyków, ukazujących się poza krajem w najbardziej niespodzianych punktach globu: górowało 
ambicją redaktorską, poziomem literackim, bogactwem treści, czystością tonu” (s. 18). Naglerowa jest 
ponadto autorką sztuki „dla teatru żołnierskiego napisanej jeszcze w Rosji i noszącej tytuł Tu jest Polska. 
Ten bodaj pierwszy utwór dramatyczny o okupacji niemieckiej ukazał się na scenie teatru królewskiego 
w Bagdadzie i był grany w obozach wojskowych na pustyni irackiej” (tamże). Por. także J. Bielatowicz, 
dz. cyt., s. 220–221.
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Niemnem” były jakby jedną i tą samą książką. Kto wie, czy nie pomieszały się z sobą 
treściami, aby wywoływać te same wzruszenia i odwoływać się do tej samej rzeczywi-
stości (W, 71).

Znajdują się zatem w tym księgozbiorze też książki szczególnie cenne. To te 
najbardziej „sponiewierane”, których losy złączyły się z wojennymi doświad-
czeniami ludzi; książki w pośpiechu zabierane wraz z najpotrzebniejszymi 
rzeczami podczas aresztowania; „zaczytane” potrzebą wyrwania się z „inne-
go” świata; odwołujące się, bez względu na treść, do praw rządzących jeszcze 
„dawną”, „przedwojenną” rzeczywistością. 

Wśród nich jest także Murzyn z załogi Narcyza Josepha Conrada. I choć 
utwór znany był Naglerowej jeszcze przed wojną, osobiste doświadczenia mi-
nionych lat każą jej spojrzeć na książkę autora Lorda Jima z nowej perspek-
tywy. Już sam widok brudnego, przyklejającego się do rąk woluminu oraz 
pamięć wydarzeń i zjawisk w nim opisanych budują w świadomości autorki 
znamienne porównanie:

że w kasztelu „Narcyza” działo się podobnie jak w „Baraku 100” w łagrze Burma. 
Zbieranina ludzi, odcięcie od świata, kotłowanie się spraw nikczemnych i złowrogich, 
napieranie na siebie i wzajemne potrącanie się różnorakich usposobień: łagodnych 
i nieśmiałych, zdziczałych i tchórzliwych – w kasztelu i baraku (W, 72)32.

Jednak mimo nie tylko zewnętrznego, zdaniem Naglerowej, podobień-
stwa obu sytuacji i jej szczerej chęci, by ściślej skonfrontować wymowę książki 
Conrada z tym, „czego nie znała podczas poprzedniej lektury” (W, 72), na 
drodze do realizacji zamierzenia staje kilka wzajemnie oddziałujących na sie-
bie przeszkód. Po pierwsze, kontekst, szersza perspektywa oglądu obu „świa-
tów” ujawnia dysproporcję między prawami rządzącymi rzeczywistością bry-
tyjskiego statku handlowego a sowieckim obozem pracy zarówno w wymiarze 
zjawisk wyliczonych w cytowanym wyżej fragmencie, jak i w ich nasileniu. 
Naglerowa dopowiada:

Nawet strach, nawet przemoc mają swoje odpowiedniki w conradowej powieści, 
tyle tylko, że mogą się jeszcze pomieścić w ludzkim zasięgu i odwoływać się do praw 
moralnych, do poczucia obowiązku (W, 72). 

32 Wydaje mi się, iż czytelnikowi, który wolny jest od traumatycznych doświadczeń sowieckiego 
obozu pracy, trudno jest po lekturze Murzyna z załogi Narcyza zdobyć się na tego rodzaju zestawienie. 
Por. także: „Nasz barak wypływał na bezksiężycowe morze ciemności i niby okręt widmo uciekał ścigany 
co nocy przez śmierć, unosząc pod swym pokładem śpiącą załogę skazańców” (zob. G. Herling-Grudziń-
ski, Krzyki nocne [w:] tegoż, dz. cyt., s. 200).
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Po drugie, na treść powyższej konstatacji może mieć wpływ „uraz”, ciągle 
świeża pamięć doznanych w obozie krzywd. Lęk przed czytelniczą konfronta-
cją z opowiadaniem, którego już sama fi zyczna obecność wywołuje w autorce 
traumatyczne skojarzenie, jest potęgowany dodatkowo świadomością własnej 
niemocy twórczej. Rodzi ona w autorce nieuświadamiane jeszcze poczucie 
winy, spowodowane przekonaniem o obowiązku dania wyrazu osobistym 
przeżyciom. Do ich przepracowania konieczny jest jednak choćby minimalny 
dystans emocjonalny, w jej konkretnym przypadku ciągle jeszcze niemożliwy 
do osiągnięcia:

Zatrzymałam książkę, żeby ją skonfrontować z tym, czego nie znałam podczas 
poprzedniej lektury. Postanowienie było jednak zbyt pochopne, bo nie liczące się z – 
urazem. Dobroczynna potulność, jak się okazało, nie dopracowała się ani do rezygna-
cji, ani do pokory. Oto istniała książka, w której pisarz dawno już, dziesiątki lat temu, 
zajął się moją sprawą i nadał jej kształt przez siebie pomyślany. Istniała ta książka, już 
gotowa, przeobraziwszy moje przeżycia na „temat” i „zagadnienie”, podczas gdy ja 
trzymałam i temat, i zagadnienie na uwięzi. Gorzej: czułam ich zamieranie, niezdolna 
zapobiec śmierci. Doprawdy, zgoda na klęskę trwa tak długo, dopóki nie ma świado-
mości – winy (W, 72).

Kiedy jednak wymyślne alibi utrudniające czytanie („moskitiera źle prze-
puszczająca światło”, „pisk polnych myszy harcujących po namiocie” czy 
„szczekanie szakali” – W, 72) oraz rzeczywiste obowiązki, spełniane w celu 
odwlekania momentu rozpoczęcia lektury, zaczynają słabnąć wobec napiera-
jącej siły „ciężkiej jak foliał” (W, 72) książeczki Conrada, impas zostaje przeła-
many. Naglerowa rozpoczyna lekturę Murzyna z załogi Narcyza od autorskiej 
Przedmowy do opowiadania. I tym razem, podobnie jak w przypadku per-
spektywy interpretacyjnej fabuły książki Conrada, nie potrafi  uwolnić się od 
ściśle osobistego punktu widzenia i „prywatnego” odczytania sensów słowa 
wstępnego. 

Pierwsze zdania Przedmowy, korespondujące z przeświadczeniami 
Naglerowej na temat powinności sztuki oraz, co z nimi bezpośrednio związa-
ne, specyfi cznego charakteru zadań, którymi jest obarczony artysta, nie zmu-
szają jej uwagi do wysiłku i, jak słusznie zauważa, „przekonują uproszczenia-
mi” (W, 73). Sztuka bowiem, według Conrada, to „wysiłek ducha dążący do 
wymierzenia najwyższej sprawiedliwości widzialnemu światu przez wydobycie 
na jaw prawdy”, a zadanie artysty ma polegać właśnie na jej poszukiwaniu 
i przywoływaniu33. Kluczową formułą dla zrozumienia przebiegu tego procesu 

33 Zob. J. Conrad Korzeniowski, Przedmowa [w:] tegoż, Murzyn z załogi Narcyza, z upoważnienia 
autora tłumaczył z angielskiego J. Lemański, przedmowę tłum. A. Zagórska, Warszawa 1923, s. 9 – loka-
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jest słowo „wezwanie”, które posłużyło Naglerowej za tytuł jej własnego tekstu 
wspomnieniowego. Pojawia się ono w Przedmowie Conrada pięciokrotnie:

Postawiony wobec [...] zagadkowego widowiska [świata – przyp. J.Z.], artysta 
zstępuje w głąb samego siebie i w tej samotnej krainie walki i napięcia znajduje treść 
swojego wezwania – jeśli na to zasłużył i jeśli mu sprzyja szczęście. Wezwanie jego 
zwraca się do naszych mniej jaskrawych właściwości [aniżeli te, do których zwraca 
się myśliciel i uczony, których „metody” poszukiwania i prezentacji prawdy skrótowo 
omawia Conrad wcześniej – przyp. J.Z.]; 

Wezwanie artysty mniej jest głośne a bardziej głębokie, mniej wyraźne a bardziej 
wzruszające – i prędzej zapominane. Lecz jego skutek trwa wieczyście (P, 10).

Utwór fantazji [...] winien być [...] wezwaniem indywidualnego temperamentu, 
skierowanem do wszelkich innych niezliczonych temperamentów [...] Podobne we-
zwanie musi być rzucone przez zmysły, o ile ma wywołać oddźwięk [...] Tedy wszelka 
sztuka przemawia pierwotnie do zmysłów, i artystyczny cel, wyrażony słowem pisa-
nem, musi również do zmysłów przemawiać (P, 11). 

Do tego momentu lektura przebiega Naglerowej bez zakłóceń, bowiem 
treść recepty Conrada na skuteczne przedstawienie w utworze pretendującym 
do miana „dzieła sztuki” prawdy o świecie nie budzi większych wątpliwości 
i tym samym nie wywołuje emocji. Sytuacja zmienia się jednak niespodzie-
wanie. Uwaga pisarki zatrzymuje się na fragmencie, który można odnieść do 
wyrażonych przez nią wcześniej zastrzeżeń co do możliwości sprzymierzenia 
„dawnych” słów (W, 69) z nową, poobozową prawdą o rzeczywistości:

Niespodzianie nastąpiło pierwsze zahaczenie: „...czarodziejskie błyski natchnie-
nia mogą zalśnić przelotnie nad pospolitą powierzchnią słów – tych starych, starych 
słów, wyszarzałych i zniekształconych przez wieki niedbałego posługiwania się nimi” 
(W, 73)34.

I choć passus ten, w kontekście całej Przedmowy, można rozumieć także 
inaczej, to zapał pisarki w przywoływaniu kolejnych fragmentów każe sądzić, 
iż słowa Conrada poruszyły istotną dla niej kwestię (problem niemocy twór-
czej) i uruchomiły, podobnie jak wcześniej sam już widok książki, stricte oso-
bisty tryb interpretacji. Kolejne słowa przywoływane przez autorkę Wezwania 
brzmią jak oskarżenie wysunięte pod adresem jej twórczego „wyjałowienia”: 

lizacja kolejnych cytatów w tekście: (P, numer strony). W swojej pracy korzystam z tłumaczenia Przedmo-
wy autorstwa Anieli Zagórskiej, tego samego co Naglerowa. 

34 Naglerowa uwspółcześnia pisownię cytowanego przez siebie tłumaczenia: „niemi” – „nimi” 
(w pierwszym cytowanym fragmencie) oraz „tem” – „tym” (trzeci cytat). Por. J. Conrad Korzeniowski, 
dz. cyt., s. 12. 
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Podejrzliwie czytałem dalej: „Szczere usiłowanie, aby osiągnąć ten twórczy cel [na 
zmysłowy sposób ująć prawdę – przyp. J.Z; por. cytowane ustępy o „wezwaniu”], 
aby dotrzeć do niego tak blisko, jak tylko siły pozwolą, aby posuwać się naprzód nie 
dając odstraszyć się zwątpiałości, wyczerpaniu, czy zarzutom...” (W, 73) [„– oto jedy-
ne usprawiedliwienie dla piszącego prozą” – by dopisać dalszy ciąg urwanego przez 
Naglerową zdania Przedmowy – przyp. J.Z.]35.

Następny fragment, odczytany przez nią tym razem na głos, sprawia w tym 
kontekście wrażenie apelu, „wezwania” kierowanego tylko i wyłącznie do niej: 

Zdobyć się na odwagę i wydrzeć szmat życia nieubłaganemu czasowi – to dopiero 
początek zadania. Właściwy cel, do którego się przystępuje z tkliwością i wiarą, polega 
na tym, aby ten ocalony fragment życia dźwignąć pewną dłonią – bez wahania i bez 
lęku – i ukazać go wszystkim w świetle szczerości (W, 73).

Swoistą iluminację przeżywa Naglerowa jednak dopiero w momencie, gdy 
cofa swoją lekturę „o jedną kartkę” i odnajduje „napotkane przedtem i porzu-
cone jakby w popłochu” (W, 73) słowo – jest nim „wezwanie”. Staje się ono 
dla niej, jak kolejno wylicza, „dotknięciem łaski”, „objawieniem” i „olśnie-
niem”. Olbrzymie wrażenie, jakie początkowo zostaje na niej wywarte, stop-
niowo łagodnieje, przeradzając się w „posłuch”, który – jak sama przyznaje 
– „powoli i wytrwale uczył mnie na nowo tego trudnego szczęścia, jakim jest 
praca pisarska” (W, 73).

Podsumowując z punktu widzenia tego ściśle osobistego odczytania, przy-
toczone słowa Przedmowy Conrada stanowią „wyzwanie” rzucone autorce i jej 
twórczej bierności. Pełne patosu słowa wielkiego pisarza inspirują Naglerową 
do podjęcia porzuconej pracy pisarskiej, a jej wyznanie, umieszczone w księ-
dze pamiątkowej ukazującej się w stulecie urodzin autora Murzyna z załogi 
Narcyza, staje się hołdem złożonym jego myśli i pisarstwu.

35 J. Conrad Korzeniowski, dz. cyt., s. 12.


