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ERRATA
Sylwia Nowak-Bajcar,

Helena, kobieta, której nie ma i która jest. Krakowska biografia Ivo Andricia, 
Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

STRONA/WIERSZ JEST: POWINNO BYĆ:
s. 15, przyp. 19, w. 7 w sposób, jaki tego doświadczył w sposób, w jaki tego 

doświadczył
s. 35, w. 5 uniknałszy uniknąwszy
s. 38, w. 7 poparte tytułową aporią poparte aporią
s. 39, w. 18 wziąłszy wziąwszy
s. 45, przyp. 92, w. 1 Eugenii Irzykowskiej Eugenii Gojmerac
s. 56 Świadectwo z 30 czerwca Świadectwo z 30 kwietnia
s. 75, w. 17 kryjomu kryjomy
s. 79, w. 35 Poleneza Poloneza
s. 88, w. 14 o wpływie krakowskiej 

intelektualnej i artystycznej 
atmosfery Krakowa

o wpływie intelektualnej 
i artystycznej atmosfery 
Krakowa

s. 93, przyp. 197, w. 3 Freistat Freistaat
s. 97, w. 24 szowi n istyczycznego szowinistycznego
s. 98, przyp. 206, w. 6 tym silniejszych tych silniejszych
s. 121, w. 15 niepodziewanie niespodziewanie
s. 126, w. 9 uciszyłyby mnie ucieszyłyby mnie
s. 128, przyp. 279, w. 1 Durbeśicica Durbeśicia
s. 129, w. 16 niesprzeciwania się niesprzeciwiania się
s. 130, w. 4 większej mierze w większej mierze
s. 132, w. 15 kodesem kodeksem
s. 133, w. 4 Jagielońskiego Jagiellońskiego
s. 140, w. 23 fascynacją fascynację
s. 141, w. 29 wieku XIX wieku XIX wieku
s. 143, w. 18 celtyckiem celtyckim
s. 148, w. 19 jakiem jakim
s. 148, w. 24 Towińskim Towiańskim
s. 149, w. 19 vita complentativa vita contemplativa
s. 150, w. 13 mikrosmosu mikrokosmosu
s. 151, w. 13 iluzja iluzija
s. 151, w. 29 był to ptak poświęconym był to ptak poświęcony
s. 151, w. 31 także także także
s. 173, w. 20 Świadectwo z 30 czerwca Świadectwo z 30 kwietnia



Podziękowania

Pragnę bardzo serdecznie podziękować pracownikom Archiwum Narodowego 
w Krakowie, szczególnie panu Pawłowi Ząbczyńskiemu, za pomoc w karkołom
nych i beznadziejnych - jak można było początkowo sądzić - poszukiwaniach.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem pana Jacka Żuławskie
go, syna Heleny Żuławskiej {de domo Irzykowskiej) za okazane zaufanie, wsparcie 
oraz udostępnienie i zgodę na publikację fotografii rodzinnych.

5





Ktoś powiedział, że najpiękniejsze jest to miasto, w którym mieszkaliśmy mając 
dwadzieścia lat. Nie wiem, czy dotyczy to każdego. Wszystko, co wówczas przeżywa
łem było tak niezwykłe i zdarzyło się w przeszłości tak odległej, że tamten Kraków 
z czasów mojej młodości nie jest już określonym, konkretnym miastem, lecz raczej 
pewnym stanem ducha, jednym z wielkich nieurzeczywistnionych snów, które czło
wiek nosi w sobie niczym najbardziej realną rzeczywistość. Wszystko to przypomina 
raczej początek baśni, przenikniętej duchem i atmosferą dziecięcych opowieści.

[Nekoje rekao da je za svakog od nas najlepsi ovaj grad u korne smo imali dvade- 
setgodina. Ne znam da lije to uvek taćno. U mom slućajujeste. Sveje bilo tako neo- 
bićno i tako davno, da taj Krakov moje mladosti i nije vise za mene jedan odreden, 
konkretan grad, nego vise jedno stanje duha, jedan od velikih neostvarenih snova koję 
éovek nosi kroz żivot kao najstvarniju stvarnost. Sve ovo lici na poćetak bajkę i nosi 
duh i ton dećijih prićanjaj*.

Ivo Andrić

I. Andrić, tekst nieopublikowany, Archiwum Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie, An- 
drićev lićni fond, 941. Cytaty, o ile nie wskazano inaczej, podaję we własnym tłumaczeniu - S.N.B.
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I

Bośnia

Punktem wyjścia dla zaprezentowanych tutaj rozważań jest Helena, kobieta, któ
rej nie ma, opowiadanie, którego tytuł - wyznaczający problematykę obecności 
i nieobecności - symbolicznie określa paradoks sposobu istnienia postaci i twór
czości jej autora w przestrzeni niegdysiejszych literatur jugosłowiańskich: bo
śniackiej, chorwackiej i serbskiej.

Ivo Andrić - nagrodzony w 1961 roku literacką Nagrodą Nobla, urodził się 
w 1892 roku w miejscowości Travnik (Bośnia), w rodzinie katolickiej. Podczas 
swojego, wówczas jeszcze anonimowego, debiutu w 1911 roku, kiedy publiko
wał pierwsze wiersze w czasopismach1, w 1914 roku, gdy ukazała się antologia 
Hrvatska mlada lirika (Młoda liryka chorwacka)2 z kilkoma jego utworami, oraz 
po pierwszej wojnie światowej przebywał w Chorwacji, gdzie w zorientowanych 
jugosłowiańsko zagrzebskich kręgach literackich pozostawał pod wpływem euro
pejskiej moderny. W latach dwudziestych XX wieku przeprowadził się do Belgra
du i włączył w tamtejsze życie kulturalne. Po wypowiedzeniu Jugosławii wojny 
przez Hitlera w 1941 roku zakończył karierę dyplomatyczną i powrócił do oku
powanego Belgradu, gdzie mieszkał do końca życia. Dzisiaj natomiast uważany 
jest za pisarza bośniackiego - ponieważ urodził się w Bośni i jej poświęcił swoją 
twórczość, chorwackiego - ponieważ pochodził z rodziny katolickiej i pierwsze 
jego kroki literackie związane były ze środowiskiem Zagrzebia, oraz serbskiego - 
ponieważ większość dzieł napisał w ekawskim (serbskim) wariancie ówczesnego 
języka serbsko-chorwackiego, sam też mówił o sobie jako o pisarzu serbskim3,

1 I. Andrić, Usumrak, „Bosanska vila” 1911, nr 18 (30 IX), s. 276; idem, Blaga i dobra meseiina, 
„Bosanska vila” 1911, nr 20 (30 IX), s. 309 i n.; idem, Lanjska pesma, „Bosanska vila” 1912, nr 7 
(15 IV), s. 99; idem, Potonulo, „Bosanska vila” 1912, nr 13/14 (30 VII), s. 187; idem, Tama, „Bo
sanska vila” 1912, nr 8 (30 IV), s. 117.
2 Hrvatska mlada lirika, Drustvo hrvatskih knjizevnika, Zagreb 1914 (Jadni nemir, s. 14; Lanjska 
pjesma, s. 13; Noć crvenih zvijezda, s. 18; Potonulo, s. 16; Prolaznost, s. 14; Tama, s. 15).

■’ P. Jacobsen, Ko je ćiji? Bałkański knjizevni kontekst, www.rastko.rs/rastko/delo/13747, dostęp: 
20.04.2011.
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a w swoich tekstach eseistycznych wskazywał na duchowe dziedzictwo proble
matyki mitu kosowskiego, Petra Petrovicia Njegośa, Vuka Karadźicia, Simy Ma- 
tavulja czy Petra Koćicia. Te znaki niezaprzeczalnej obecności w trzech bliskich 
kulturach stały się jednak - paradoksalnie - powodem wykluczania z nich pisa
rza, zaś sam Andrić - genialny kronikarz wielokulturowej Bośni, zyskał obecnie 
status kronikarza nieistniejącego świata: Bośni, jakiej już nie ma.

Zawarta w utworach Andricia dogłębna analiza obrazu tego regionu jako 
napiętnowanej przestrzeni wielokulturowego „rozdroża”, miejsca imperialnych 
tarć Austro-Węgier i Turcji, ścierających się politycznych wpływów, zderzania 
Zachodu z Orientem, odchodzenia starego świata i nadejścia „nowych czasów”, 
uwidaczniała się także w innym, głębszym wymiarze. Wkraczając w przestrzenie 
ludzkiej duszy, Andrić prezentował Bośnię jako obszar ujawniania się mrocznych 
zakamarków psychiki, a także skrywanych lęków, które współcześni mu krytycy 
wywodzili z młodzieńczych inspiracji pisarza egzystencjalizmem, chętniej jednak 
zwracając się ku „jaśniejszej” stronie jego twórczości, w której centralną rolę od
grywała idea mostui Głębia i uniwersalizm diagnoz jugosłowiańskiego pisarza 
najwyraźniej uwidoczniły się w perspektywie tragicznych lat dziewięćdziesiątych. 
Kiedy Jan Wierzbicki jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku pisał, że Bo
śnia w ujęciu Andricia jest „sceną, na której rozgrywa się wieczna tragedia losu 
człowieka”4 5, nie przypuszczał nawet, jak trafne będą to słowa i jaką wagę będzie 
posiadać każde z nich. Lęki, niepokoje i uczuciowe burze, opisane na kartach 
dzieł Andricia, zwłaszcza po doświadczeniach ostatniej wojny, odczytane zostaną 
przez badaczy jako „prorocze” niemal przeczucia i diagnozy. Najczęściej bodaj 
przywoływanym utworem stanie się opowiadanie Pismo iz 1920. godine {List 
z 1920 roku6), a Andriciowska przestrzeń Bośni w nowszych odczytaniach oży- 
je jako miniaturowy model Jugosławii, targanej przez lata skrywaną i tłumioną 
nienawiścią7.

4 Istotną ontologiczną wskazówką dla filozoficznych wykładni idei mostu jest przywołana w Moście 
na Drinie legenda o powstaniu mostów jako anielskich skrzydeł rozpostartych ponad przepaściami, 
powstałymi w wyniku destrukcyjnych działań diabła, sprzeciwiającego się Boskiej twórczej wizji świata 
jako harmonii.
s J. Wierzbicki, Ivo Andrić. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965, s. 98.
6 Polski przekład tego opowiadania ukazał się w 1957 roku: I. Andrić, List z 1920 roku, tłum. 
M. Znatowicz-Szczepańska, [w:] idem, Pragnienie. Opowiadania, tłum. I. Olszewska, Z. Sto- 
berski, M. Znatowicz-Szczepańska, wybór I. Olszewska, Z. Stoberski, Państwowy Insty
tut Wydawniczy, Warszaw/ 1957, s. 338-356. Fragment utworu przetłumaczył także Jan Wierzbicki:
I. Andrić, List z 1920 roku, tłum. J. Wierzbicki, „Przegląd Literacki” 1994, nr 1, s. 4.

O bezzasadności takich odczytań pisze Ivan Lovrenovic. „W recepcji opowiadania Andricia od czasu 
powstania niniejszego tekstu (czyli od odległego 1983 roku) nic się nie zmieniło: w naszej kulturze, tak 
przywiązanej do tradycji przekazu ustnego, nadal najczęściej zwykło się uważać, że jest to «tamten list 
Andricia, w którym stwierdził, że Bośnia to ziemia nienawiści». [...] Wszyscy pomijają podstawowy
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Niezwykle interesująca jest ewolucja interpretacji określenia „most na Dri- 
nie”. Podczas gdy we wczesnych odczytaniach wydobywano przede wszystkim 
ideę mostu jako symbolu trwałości syntezy, łącznika czy pomostu przerzucone
go pomiędzy podziałami, idea ta w czasie rozpadu Jugosławii i ostatnich wo
jen, kiedy burzenie mostów stało się codziennością, zyskała nowy sens. Należy 
jednak podkreślić, że jest ona o wiele głębsza od tych interpretacyjnych odczy
tań, które tworzone są dla potrzeb politycznych czy ideologicznych. Jest w nią 
wpisana swoista ambiwalencja, świadomość kruchości i nicości (przemijalno- 
ści) ludzkich przedsięwzięć, której towarzyszą wieczne i niezniszczalne marzenia 
(idee) dobra, piękna i użyteczności, świadomość ludzkiej natury, popychającej 
człowieka do czynów najbardziej podniosłych, jak i najbardziej plugawych; czło
wieka, w którego osobie spotykają się: budowniczy (twórca, artysta) i niszczy
ciel. Dla takiego sposobu postrzegania mostu niezwykle ważne są słowa Ali ho- 
dży - jednego z bohaterów powieści Most na Drinie: „Jeśli tu się burzy, gdzieś 
się przecież buduje”8.

fakt: tekst Andricia to opowiadanie. A więc odrębna, autonomiczna rzeczywistość literacka, rządząca 
się swoimi prawami i regułami. W Liście z 1920 roku słynny fragment mówiący o nienawiści jest 
częścią dialogu między dwiema postaciami, którą wypowiada Maks Levenfeld, sarajewski Żyd, lekarz, 
uciekający przed nienawiścią po to, by stać się uczestnikiem wojny domowej w Hiszpanii, gdzie jako 
lekarz ochotnik ginie podczas bombardowania szpitala, na dachu którego widnieje ogromny znak 
Czerwonego Krzyża! W interpretacji zakładającej elementarną wierność wobec tekstu opowiadania 
informacje te powinny zostać odczytane zupełnie inaczej” [„Niśta se u «recepciji» Andriceve pripo- 
vijetke od vremena pisanja ovoga teksta (dakle 1983. godine) nije promenilo: u naśoj usmenjaćkoj 
kulturi i dalje se tretira najćeśće kao «ono Andricevo pismo, u kojemu je rekao da je Bosna zemlja 
mrżnje». [...] Najobićniju ćinjenicu pri tomu svi zanemaruju: ovaj Andricev tekst je pripovijetka. To 
jest, posebna, autonomna stvarnost, knjizevna, i u njoj vrijede njezina pravila i odnosi. Tako, u Pismu 
iz 1920. godine famozni tekst o mrźnji dio je dijaloga izmedu dva lika, izgovara ga Maks Levenfeld, 
sarajevski Zidov, lijećnik, koji bjeźeći od te mrżnje, zavrsava u Spanjolskom gradanskom ratu, gdje kao 
lijecnik-dobrovoljac ginę u bombardmanu bolnice, na ćijem krovu je, naravno, bio istaknut ogromni 
znak Crvenoga kriża! Elementarno korektna knjizevna interpretacija ove bi podatke iz samog teksta 
morala, nużno, sasvim drukćije protumaćiti”]. Zob. I. Lovrenovic, Bosna, kraj stoljeća, Durieux, 
Zagreb 1996, s. 16.
8 Zdanie: „Ako se ovde ruśi, negde se gradi” podaję w przekładzie własnym. W tłumaczeniu Haliny 
Kality ma ono postać: „Jeśli tu się wali, gdzieś się przecież buduje”. I. Andrić, Most na Drinie, tłum. 
H. Kalita, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 316.
9 Kasaba (z tur.) - miasteczko.

Należałoby także zwrócić uwagę na fakt, że idea mostu niespodziewanie 
otrzymuje jeszcze jeden ważny - autobiograficzny - wymiar: staje się symbolem 
sztuki jako bramy, która z małej bośniackiej kasaby9 wiedzie pisarza ku światu 
i sławie. W tym odczytaniu znamienny wydźwięk zyskuje kontradykcyjny para- 
lelizm sytuacji opuszczania Bośni przez Mehmeda paszę Sokolovicia oraz samego 
pisarza. Kluczowym momentem konstytuowania się ich biografii (zmiany „życia, 
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wiary, imienia i ojczyzny”10 11) jest moment przeprawy przez Drinę - opuszczenia 
starego świata i wkroczenia w nowy:

10 I. Andrić, Most na Drinie..., s. 19.
11 Ibidem, s. 19 i n.
12 I. Andrić, Na Drini cußrija, [w:] Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 9: Na Drini ćuprija, red. R. Vu- 
ćković, Ż. Dukić Periśic, B. Dordevic Mironja, Stampar Makarije-Nova knjiga, Beograd- 
Podgorica 2011, s. 22 i n. Wszystkie tomy cytowanych przeze mnie Dzieł zebranych w dwudziestu 
tomach Ivo Andricia zostały wydane w tym samym roku: I. Andrić, Sabrana dela u dvadeset knjiga, 
red. R. Vućković, Ż. Dukić Periśic, B. Dordevic Mironja, t. 1-20, Śtampar Makarije-Nova 
knjiga, Beograd-Podgorica 2011.

Ten nowy człowiek, wrósłszy w obce środowisko, w którym nawet myślą nie sposób mu 
towarzyszyć, musiał zapomnieć o wszystkim, co przed laty zostawił w ziemi ojczystej. 
Niewątpliwie zapomniał o przeprawie przez Drinę pod Wyszegradem, o pustym brzegu, 
na którym podróżni drżą z zimna i niepewności, o powolnym, toczonym przez robactwo 
promie, okropnym przewoźniku i chmarach głodnych wron nad spienioną wodą. Ale uczu
cie bólu, pozostałe po tym wszystkim, nigdy zupełnie nie znikło. Przeciwnie, z biegiem lat 
i z nadchodzącą starością pojawiało się coraz częściej; zawsze ten sam straszliwy cios, któ
ry przeszywa pierś ostrym, znajomym bólem z dzieciństwa, wyraźnie innym niż wszystkie 
strapienia i dolegliwości, jakie późniejszy żywot przynosił. Wtedy, z przymkniętymi powie
kami, wezyr czekał, aż czarne ostrze przejdzie i ból minie. W jednej z takich chwil pomy
ślał, że uwolniłby się może od tego nieprzyjemnego uczucia, gdyby zniósł ów prom na da
lekiej Drinie, przy którym bez ustanku gromadzi się i narasta wielka bieda i nędza, spajając 
strome brzegi i moszcząc złą pośród nich wodę; związawszy oba końce urwanego tu traktu 
po wieczne czasy złączyłby Bośnię ze Wschodem, miejsce swego urodzenia z miej
scem swego życia" [wyróżn. S.N.B.].

[Taj novi covek, koji je nastao u tudem svetu, gde ni miślju ne możemo da ga pratimo, 
morao je da zaboravi sve sto je ostavio u kraju iz kojeg su ga nekad odveli. Zaboravio je 
nesumnjivo i prelaz na Drini kod Visegrada; pustu obalu na kojoj putnici drśću od studeni 
i neizvesnosti, sporu, crvotocnu skelu, cudnovisnog skeledźiju i gladne vrane iznad mutne 
vode. Ali ovo osećanje nelagodnosti koję je ostało od svega toga zajedno nije nikąd potpu- 
no nestalo. Naprotiv, sa godinama i sa starośću javljalo se sve ćeśće: uvek ista crna pruga 
koją mine grudima i presece ih naroćitim, dobro poznatim bolom iz detinjstva, koji se ja
sno razlikuje od svih muka i bolova sto ih je docnije zivot donosio. Sklopljenih oćiju vezir 
bi tada ćekao da crno secivo prode i bol umine. U jednom od takvih trenutaka, on je dośao 
na misao da bi se oslobodio te nelagodnosti kad bi zbrisao onu skelu na dalekoj Drini, kod 
koje se beda i svaka nezgoda kupę i taloże bez prestanka, time sto bi premostio strme obale 
i zlu vodu medu njima, sastavio dva kraja druma koji je tu prekinut, i tako zauvek i sigurno 
vezao Bosnu sa Istokom, mesto svoga porekla sa mestima svoga źivota12].

Analizując przywołany fragment w oderwaniu od biograficznego kontek
stu, o którym wspomniałam, i prezentując filozoficzno-estetyczne sensy zawarte 
w Andriciowskiej idei mostu, Duśan Pirjevec zwraca uwagę na fakt, że integracyj
na funkcja mostu może się urzeczywistnić jedynie wówczas, kiedy jest on „bez
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interesownym” i „otwartym” dziełem sztuki: kiedy przestaje być obiektem po
znania i posiadania człowieka, a więc przedmiotem jego społeczno-politycznego 
zainteresowania, gdy go „odepchnie”, otwierając przed człowiekiem przestrzeń 
wolności13. Chociaż impulsem do budowy mostu stała się w powieści próba wy
mazania z pamięci traumatycznego wspomnienia z dzieciństwa o przeprawie tra
twą przez Drinę jako rezultatu uprowadzenia - słynnej tureckiej daniny krwi, 
jednak okoliczności opuszczenia Bośni, jak zauważa Pirjevec, Sokolovic zapomi
na14. Budowa mostu - połączenie „miejsca pochodzenia z miejscami życia” - któ
rej przyświecał cel uciszenia coraz silniejszego na starość bólu duszy wezyra, nie 
była niczym innym jak usankcjonowaniem konieczności podporządkowania ca
łego życia dostojnika (od narodzin - „miejsca urodzenia”) społeczno-politycznej 
funkcji eksponenta mocy zdobytej w „miejscach życia/pobytu”. Wraz ze śmiercią 
wezyra - według Pirjevca - następuje koniec idei mostu jako nośnika politycznej 
akcji i początek idei mostu jako „bezinteresownego” i „otwartego” - w termino
logii Martina Heideggera - dzieła sztuki15.

13 Duśan Pirjevec odwołuje się w swoim tekście do ustaleń Martina Heideggera pochodzących z jego 
rozprawy Der Ursprungdes Kunstwerks. Jej polskie tłumaczenie znajduje się w tomie: M. Heidegger, 
Źródło dzieła sztuki, tłum. J. Mizera, [w:] idem, Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk, J. Mizera,
J. Sidorek, K. Wolicki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1997, s. 7-62.
14 Motyw ten stanowi także zapowiedź problematyki istoty procesu twórczego i złożonego charakteru 
tożsamości zwycięzcy i zwyciężonego, których nosicielem jest Mehmed pasza Sokolovic, Słowianin 
przemocą uprowadzony i wcielony w szeregi janczarów.
15 D. Pirjevec, Andriceva Na Drini ćuprija. Zbornik radova o Ivi Andriću, Srpska akademija nauka 
i umetnosti. Posebna izdanja, t. DV / Odeljenje jezika i knjiżevnosti, t. 30, Beograd 1979, s. 465-497.
16 M. Zivanćević, Andrić u Poljskoj, „Zbornik Matice srpske za slavistiku” 1985, nr 28, s. 7-43. 
Przedruk w: idem, Polonica, Matica srpska, Novi Sad 1987, s. 203-325.

Podejmując refleksję Pirjevca, możemy zaryzykować stwierdzenie, że taka wła
śnie filozoficzna wykładnia idei mostu jest kluczem do odczytania Bośni Andricia 
jako przestrzeni „oswojonej”, w której można zamieszkać. Pisząc o tym kraju, 
który nosił w sobie, Andrić odsłaniał także swoją duszę, mówił o sobie. Jego życie 
i twórczość stały się się dokumentem pewnej generacji. Stworzony przez nią świat 
rozpadł się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a najwyraźniejszym znakiem 
czasu stał się pośmiertny los pisarza i jego dzieła: kronikarz Bośni, podobnie jak 
ona sama, po swojej śmierci doświadczył paradoksu obecności i nieobecności.

Paradoks ten polega na braku zainteresowania - motywowanym dominu
jącymi strategiami zawłaszczania i wykluczania z przestrzeni literatur narodo
wych - jego życiem, braku badawczej dociekliwości biografów, których praca 
pozwoliłaby w pełnym i zapewne nowym świetle zaprezentować dzieło Andricia. 
Sam noblista nigdy wnikania w swoją biografię nie ułatwiał, strzegąc zazdrośnie 
prywatności, biorąc aktywny udział w redagowaniu własnych not biograficznych 
i za życia udzielając wskazówek, jak nie należy tego czynić16. Dlatego zapewne, 
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pomimo mnogości prac poświęconych życiu Andricia, do problemów, które do 
dziś intrygują badaczy i ciągle jeszcze wzbudzają żywe emocje, należą: kwestia 
przynależności narodowej twórcy, orientacji ideowo-politycznej i kobiet w jego 
życiu. W tym kontekście niezwykle intrygująca wydaje się myśl pisarza pocho
dząca z tomu prozy medytacyjnej Znakoviporedputa {Przydrożne znaki)-.

Mówią, że nie byłem człowiekiem otwartym, że nie uzewnętrzniałem myśli i uczuć, kryjąc 
je nawet przed bliskimi. Dlatego oskarża się mnie o obłudę i nieszczerość. Ale nikt nie wie, 
z jakim idiotą miałem do czynienia. Nieobliczalne zachcianki i utajone, jemu samemu nie
znane popędy tak silne, że należałoby raczej przypisać w poczet moich zasług fakt ich ukry
wania; powinno się mnie raczej za to chwalić, a nie osądzać. Za grzech można mi poczytać 
jedynie to, że ich nie wypierałam i nie tłumiłem. Nikt nigdy nie dowie się, z jakim idiotą 
w sobie walczyłem, jak bardzo wstydziłem się jego wybuchów i postępków, które zawsze 
były tak straszliwie sprzeczne z tym, jaki chciałem być...

[Vi kaźete da nisam bio otvoren, da sam sve svoje pomisli i većinu svojih lićnih osećanja za- 
drźao u sebi i krio ih od ljudi sa kojima źivim. Zato me optużujete pritvorstva i neiskrenos- 
ti. Ali vi ne znate sa kakvom sam ja budalom imao posła. Nepredvidljivi prohtevi i skriveni 
i njemu samom nepoznati nagoni takvi su da mi treba upisati u zaslugu sto sam ih krio, da 
me treba pohvaliti a ne osuditi. Jedino sto mi se może upisati u greh to je sto ih nisam po- 
tiskivao i krio. Nikąd niko neće znati sa kakvom sam se budalom u sebi nosio, koliko sam 
se stideo njegovih ispada i postupaka koji su uvek bili u strasnoj suprotnosti sa onim sto 
sam hteo da budem...]17.

n I. Andrić, Sveske. Znakoviporedputa, Izdavacka radna organizacija „Rad”, Beograd 1983, s. 47. 
Tłumaczenie fragmentów zapisków ukazało się w polskim przekładzie Aliji Dukanovicia w roku 1986. 
Cytowany fragment podaję we własnym tłumaczeniu, nie znalazł się on w polskim wyborze. Por. 
I. Andrić, Przydrożne znaki. Proza medytacyjna, tłum. A. Dukanovic, Czytelnik, Warszawa 1986.
18 K. Zórawski, Ivo Andrić, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 56.

Owa niechęć Andricia do uzewnętrzniania się, skomentowana przez niego 
w przywołanym fragmencie krytycznej autoanalizy, znajdowała wyraz w jego 
dziele. Kazimierz Zórawski, autor monografii poświęconej Andriciowi, zauważa:

Sądzić należy, że los dopomógł jedynie wyborowi, że uzewnętrznił to wszystko, co kryło 
się w psychice pisarza i co odnaleźć można zarówno w jego autokreacji - manifestowa
nym zmęczeniu pokoleń, których był ostatnim ogniwem - jak i w twórczości prozator
skiej, w zwerbalizowanej koncepcji świata izolowanego, zamkniętego tureckiego Wschodu, 
z którego nie ma ucieczki, który nieufny jest wobec wszystkiego, co przychodzi z zewnątrz, 
i w którym człowiek jest sam, nie mając oparcia ani we współziomkach, ani w machinie 
państwowości, ani w Bogu obojętnym na ludzkie cierpienia18.

Pomimo upublicznienia po jego śmierci zachowanej spuścizny, życie Andri
cia nadal spowite jest woalem tajemnicy, a metafora „więzienia”, „zamknięcia”, 
„obcości” - figura wyobcowania - bycia cudzoziemcem wśród swoich, najlepiej 
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chyba oddaje los, na jaki pisarz dobrowolnie się skazywał, kiedy broniąc się przed 
nachalnym wnikaniem w jego intymne życie, odpowiadał: „Wszystko znajduje 
się w dziełach”19, podpowiadając w ten sposób kierunek biograficznych poszuki
wań. Podążając za jego wskazówkami należałoby zatem przyjąć taki tryb lektury, 
którego celem byłoby nie tyle (i nie tylko) dotarcie do zawartej w dziele prawdy 
o zewnętrznym świecie, ile dotarcie do prawdy o samym pisarzu. W tym ujęciu 
tekst biografii pisarza i tekst powstających pod jego piórem utworów wzajemnie 
się ze sobą przenikają i dopełniają, wydobywając dramat, określający antynomie: 
milczenie - mówienie20, vita contemplativa - vita activa1', w które wpisane 
była nie tylko twórczość, ale także całe życie noblisty.

19 Andrić wyjaśniał swój sceptycyzm następująco: „Gromadzony tak po prostu materiał biograficzny 
sam w sobie nie przyczyni się do wyjaśnienia czegokolwiek, może tylko wywołać konsternację i dopro
wadzić do błędnych wniosków. Rzeczywiste przeżycia zawsze stanowią punkt wyjścia dla tworzonego 
przez autora utworu, ale ich [...] relacja z dziełem jest szczególna, w każdym pojedynczym przypadku 
odmienna i za każdym razem wymaga innej strategii badawczej. Goethe, na przykład, powiedział kie
dyś, że wszystko, co znajduje się w jego dziełach opiera się na przeżyciach, ale nic nie zostało opisane 
w sposób, jaki tego doświadczył”. [„Prosto gomiljanje biografskog materijala ne może samo po sebi 
niśta objasniti, a może da stvori zabunu i dovede do pogreśnih zakljućaka. Stvarni doźivljaji stoję uvek 
iza dęła koję je umetnik napisao, ali oni su [...] u naroćitom odnosu prema delu i taj odnoś je u sva- 
kom pojedinom slućaju drukćiji i trażi drugi postupak pri izucavanju delà. Gete je, na primer, rekao 
jednom da je sve sto stoji u njegovom delu dozivljeno, ali niśta nije kazano onako kako je dozivljeno”].
K. Dimitrijevic, Razgovori i ćutanja Ive Andrića, [w:] I. Andrić, Sabrana delà u dvadeset knjiga, 
t. 20: Razgovori, s. 197 i n.
20 P. Dżadźić, Posle ćetrdeset godina, [w:] idem, Ivo Andrić. Esej, Zavod za udźbenike i nastavna 
sredstva, Beograd 1996, s. 179 i n.
21 Ibidem, s. 220.
22 I. Andrić, Ex Ponto, Knjizevni jug, Zagreb 1918.
23 idem, Nemiri, St. Kugli, Zagreb 1920.
24 Przekłady na język polski fragmentów tych zbiorów, autorstwa różnych tłumaczy, rozproszone są 
w czasopismach. W całości ukazały się one w tłumaczeniu Małgorzaty Wierzbickiej: I. Andrić, Ex 
Ponto. Proza poetycka i wiersze, wybór i tłum. M. Wierzbicka, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985.

W tej próbie dotarcia do jego osobowości przestrzeń izolacji, zamknięcia staje 
się metaforą opisującą zarówno profil psychologiczny Andricia, jak i metaforą 
jego więziennego doświadczenia (1914-1917), z którego wyrosły tomy prozy po
etyckiej noblisty: Ex Ponto (1918)22 23 i NemirN {Niepokoje, 1920)24, oraz metaforą 
Bośni, opisywanej przez niego zarówno w opowiadaniach, jak i w powieściach.
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II

Ślady autobiograficzne

Wydaje się, że w kontekście otwartego autobiografizmu uznanych za duchowy 
manifest całej generacji dzienników intymnych: Ex Ponto i Nemiri, które za ży
cia Andricia nie zostały włączone do współredagowanych przez niego dzieł ze
branych, możemy nawet mówić o dążeniu do zacierania przez pisarza „śladów 
autobiograficznych”23 * 25. Znamienna wydaje się także historia powstawania tekstu 
opowiadania Jelena, źena koję nema {Helena, kobieta, której nie maj do momen
tu, w którym przybrał on swą ostateczną formę. Pierwsza część tryptyku, opu
blikowana w 1934 roku, opatrzona została podtytułem Galusoo zapis (Zapiski 
Gallusa)26, podczas gdy w jego kolejnej - rozszerzonej już wersji - tytuł został 
zmieniony. Postać Tomasza Gallusa pojawia się w opowiadaniu Andricia Zanoś 
i stradanja Tome Galusa (Uniesienie i cierpienia Tomasza Gallusa)27 z 1931 roku 
i w powieści Na Drini ćuprija {Most na Drinie28 29 30 31) z 1945 roku. Stanowią one, 
podobnie jak inne opowiadania: Na suncanoj strani20 {Po słonecznej stronie50), 
Sunce {Słońce)5', Ućeliji brój 115 (W celi numer 115)32, Iskusenje u ćeliji brój 38 

23 Wydaje się, że nie tylko świadomość artystycznej niedoskonałości obu tomów młodzieńczej prozy
poetyckiej, odznaczających się modernistyczną egzaltacją była powodem, dla którego Andrić przez całe 
swoje życie nie zgadzał się na ich ponowną publikację. Inną przyczyną tego faktu mógł być niezwykle
osobisty charakter tych utworów.
26 I. Andrić, Jelena, żena koję nema (Galusou zapis), „Srpski knjiźevni glasnik” R. 47, 1934, nr 5, 
s. 305-310.
27 Idem, Zanoś i stradanje Tome Galusa, „Srpski knjiżevni glasnik” R. 33, 1931, nr 1, s. 1-8.
28 Pierwsze wydanie tłumaczenia na język polski powieści: idem, Most na Drinie, tłum. H. Kalita, 
Czytelnik, Warszawa 1956.
29 Idem, Na suncanoj strani, „Borba” R. 17, 1952, nr 104 (1-3 V), s. 9.
30 Polski przekład opowiadania pochodzi z 1961 roku: idem, Po słonecznej stronie, tłum. K. Kaszyń
ska, „Wiatraki” 1961, nr 23, s. 3 i 8.
31 Idem, Sunce, [w:j idem, Lica, Mladost, Zagreb 1960. Przekład opowiadania na język polski: 
idem, Słońce, tłum. J. Groo, A. Jankowicz, „Zycie Literackie” 1964, nr 26, s. 5; „Wieści” 1965, nr 
49, s. 5; „Trybuna Robotnicza” 1965, nr 276, s. 5.
32 Idem, Ućeliji brój 115, „Żivot” R. 9, 1960, nr 3, s. 131-144.



(Przeżycie w celi numer 38)33, które łączy postać występującego w nich bezimien
nego młodzieńca, echo doświadczeń Andricia z okresu jego młodobośniackiej 
działalności i jej następstw.

33 Idem, Iskuśenje u ćeliji brój 38, „Jugoslovenska njiva” R. 8, 1924, t. 1, z. 8, s. 293-296.
33 Idem, Na sunćanoj strani. Rekonstrukcja romana, oprać. Z. Dukić Periśić, Macica srpska, Novi 
Sad 1994, s. 20 i 27. Z. Dukić Periśić, Kavajer Svetog Duba. O jednom nedovrsenom romanu ive 
Andrića, Zadużbina Ive Andrića - BIGZ, Beograd 1992.
35 Idem, Na sunćanoj strani. Rekonstrukcja romana...
36 Przywołuję termin wprowadzony do badań autobiograficznych przez słynnego francuskiego teore
tyka Philippe’a Lejeune’a. Analizując przypadki, w których na podstawie podobieństwa historii boha
tera utworu literackiego i życia jego autora czytelnik ma prawo przypuszczać, że przedstawia on histo
rię życia autora, Lejeune podważa zasadność klasyfikowania takich utworów jako autobiograficznych, 
nawet wówczas, gdy powody tego są niewątpliwe. Autobiografia, zdaniem Lejeune’a, „zakłada afir- 
mację tożsamości na poziomie aktu wypowiadania, a wtórnie dopiero podobieństwa budujące 
się na poziomie wypowiedzi”. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. 
Lubas-Bartoszyńska, tłum. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyfi
şka, Universitas, Kraków 2007, s. 34. Aby tekst był autobiografią, pomiędzy autorem a jego czytel
nikiem musi zostać zawarty „pakt autobiograficzny” - rodzaj umowy, która dotyczy sposobu lektury 
i która (oprócz innych warunków, jak: forma prozatorskiej, retrospektywnej opowieści o losie jednost
ki i jej historia) zakłada także tożsamość autora (poświadczoną jego nazwiskiem!), narratora i bohatera. 
Tak więc, według Lejeune’a, .Autobiograf nie jest kimś, kto mówi prawdę o swoim życiu, ale kimś, kto 
powiada, że ją mówi” (ibidem, s. 2). W świetle klasyfikacji Lejeune’a odpowiedź Andricia: „Wszystko 

Wszystkie te opowiadania stanowiły fragmenty większej całości, nad którą - 
zdaniem Żanety Dukić Periśić - Andrić pracował, nie ukończywszy jej jednak. 
Podjęta przez noblistę próba scalenia tekstów pozwoliła serbskiej badaczce uznać 
ich bohatera za „autobiograficzną projekcję”34 (sobowtóra) autora z okresu jego 
pobytu w austro-węgierskich kazamatach, w których znalazł się po krótkim okre
sie studiów na uniwersytetach w Zagrzebiu (1912), Wiedniu (1913) i w Kra
kowie (1914), skąd na wieść o zamachu na Franciszka Ferdynanda wyjechał do 
Splitu, gdzie został aresztowany przez władze austriackie. Wszystkie te opowia
dania, których bohaterem stał się młodzieniec Tomasz Gallus, zostały umiesz
czone w przygotowywanym i wydanym pośmiertnie zbiorze Na sunćanoj strani 
(Po słonecznej stronie), nazwanym przez Żanetę Dukić Periśić „zrekonstruowaną 
powieścią”35. Choć wśród opowiadań, inspirowanych młodzieńczymi doświad
czeniami Andricia i będących próbą ich artystycznego utrwalenia, tworzących 
„powieść” Na sunćanoj strani nie znalazła się pierwsza część interesującego nas 
tryptyku Helena, kobieta, której nie ma, zarówno podtytuł Zapiski Gallusa, jak 
i okres jego powstania stanowiły impuls pozwalający na włączenie tego tekstu do 
zrekonstruowanej „powieści”.

Pomimo faktu, że istnieje zbyt mało przesłanek, aby te utwory traktować jako 
autobiograficzne, stwierdzenie Andricia: „Wszystko znajduje się w dziełach” od
czytać możemy jako dyskretną próbę zawarcia „paktu autobiograficznego”36. Jest 
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to niezwykle istotna wskazówka, umożliwiająca powiązanie informacji umiesz
czonych w utworach literackich z faktami z biografii pisarza.

Na taką interpretacyjną możliwość wskazują, powołując się na różnorodne 
przykłady, także inni badacze. Radovan Vuckovic zwraca uwagę na fakt, że zapre
zentowany w opowiadaniu Andricia Zanoś i stradanje Tome Galusa (Uniesienie 
i cierpienia Tomasza Gallusa), moment „katastrofy” - fragment dotyczący oko
liczności aresztowania bohatera - stanowi repetycję sytuacyjnego i psychologicz
nego schematu (od euforii, ekstazy, do upadku) obecnego w autobiograficznym 
zapisku - wspomnieniu Prvi dan u splitskoj tamnici (Pierwszy dzień w splickim 
więzieniu) Andricia37 38 39. Podobne stanowisko reprezentuje Ivo Tartalja. Analiza 
strategii narracyjnych w powieści Travnicka hronika z 1945 roku (Konsulowie Ich 
Cesarskich Mość?*) i w opowiadaniu Prokleta avlija (Przeklętepodwórze ’̂) z 1954 
roku oraz paralelizm biografii Andricia i bohaterów tych dzieł doprowadza
ją badacza do wniosku, że postaci: Mario Kolonja (Travnicka kronika) i Camil 
(Prokleta avlija) stanowią alter-ego noblisty. Zaskakująca zmiana trzeciej osoby 
w pierwszą (mowy pozornie zależnej w zależną) w opowieści Camila o sułtanie 
Dżemie odzwierciedla - zdaniem Tartalji - psychologiczny mechanizm identyfi
kacji z osobą, o której się opowiada40. Tę zdolność „wcielania” się w postaci po
siada także doktor Mario Kolonja - bohater powieści Konsulowie Ich Cesarskich 
Mości. Jak pisze serbski badacz:

znajduje się w dziełach” na pytanie dziennikarzy dotyczące jego prywatnego życia jest rodzajem gry, 
której konsekwencją jest rozszerzanie paktu autobiograficznego z przestrzeni autobiograficznej - fak
tów ujawnionych przez pisarza (w wywiadach, autobiografiach itp.) i zawartych w notach biograficz
nych - na jego całą twórczość. Ten przypadek można by sklasyfikować - za Lejeunem - jako „pakt 
fantazmagoryczny”, jeden z rodzajów paktu autobiograficznego, w którym czytelnik odczytuje prawdy 
o „ludzkiej naturze” jako fantazmaty o osobie autora. Z całą pewnością jednak utwory Andricia, także 
według francuskiego badacza, należą do kategorii prozy autobiograficznej.
37 I. Andrić, Prvi dan u splitskoj tamnici, „Novo doba” R. 1, 1918; \Áem, Prvi dan u splitskoj tamnici. 
Pre 10 godina, [w:j Vardar, kalendarza prostu godinu 1925, Kolo srpskih sestara, Beograd 1925, s. 68- 
-70; idem, Prvi dan u splitskoj tamnici: 1914, „Pobeda” R. 6, 1926, nr 15 (10 III), s. 3. Zob. także: 
R. Vuckovié, Velika sinteza (o Ivi Andriću), Svjetlost, Sarajevo 1974, s. 270-272.
38 Tłumacznie na język polski powieści: I. Andrić, Konsulowie Ich Cesarskich Mości, tłum. H. Kalita, 
Czytelnik, Warszawa 1960.
39 Polski przekład ukazał się w roku 1959. Idem, Przeklęte podwórze, tłum. J. Wierzbicki, Książka 
i Wiedza, Warszawa 1959.
40 I. Tartalja, Put pored znakova. Tragom Andricevog stvaralastva, Marica srpska, Novi Sad 1991, 
s. 13 i n.

Panuje przekonanie, że Hamlet jest jedynym bohaterem mikrokosmosu Shakespeare a, 
który, sądząc na podstawie niektórych przymiotów, byłby w stanie napisać wszyst
kie jego sztuki. Jeżeli spośród dziesiątek niezapomnianych postaci obszernej powieści 
Andricia istnieje jedna, która — analogicznie — mogłaby napisać powieść Konsulowie Ich 
Cesarskich Mości, byłby to niewątpliwie lekarz z Travnika, Mario Kolonja, dottore illyrico.
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Zadziwiająca umiejętność tego proroka „trzeciego świata” towarzyszenia losom ludzkiej 
myśli i identyfikacji z wszelakimi afektami, które bada, oddaje duchowy autoportret pisarza 
lub, bardziej precyzyjnie, jego tajemniczą autokarykaturę.

[Każę se da je Hamlet jedino lice iz Śekspirovog mikrokosmosa koję bi po nekim svojim 
darovima bilo u stanju da napiśe sve Śekspirove komade. Ako medu vise desetina nezabo- 
ravnih lica iz velikog Andricevog romana postoji jedno koję bi, u istom smislu, mogło da 
napiśe delo poput Travnicke hronike - onda je to travnicki lekar Mario Kolonja, dottore 
illyrico. Ćudna sklonost ovog proroka «trećeg sveta» da prati sudbinu ljudske misli i da se 
naizmenićno poistovecuje sa razlićitim zanosima koję proucava - ocrtava jedan piśćev du- 
hovni autoportre iii, taćnije, tajanstvenu autokarikaturu piscevu”]41.

41 Ibidem, s. 21.
42 I. Andrić, Jelena, zena koję nema (odlomak), „Borba” 1959, nr 281 (29 XI-01 XII), s. 13.
43 R. Vuckovic, Velika sinteza (o Ivi Andriću), Svjetlost, Sarajevo 1974, s. 543, przyp. 51.
44 Lj. Klevernic [et al.J, Bibhografija Ive Andrića (1911-2011). Opedesetoj godisnjici Nobelove na- 
grade Ivi Andriću, red. naezelny M. Vuksanovic, Zaduźbina Ive Andrića, Srpska akademija nauka 
i umetnosti, Biblioteka Matice srpske, Beograd-Novi Sad 2011.
45 W felietonistycznej książce o charakterze popularnym, poświęconej miłości Andricia do żony, Gor- 
dana Brajovic z postacią krakowskiej Heleny łączy pierwszą część tryptyku, zaś dwie pozostałe wiąże 
z osobą Milicy Babic. Zob. G. Brajovic, Andrić i Milica — ljubavna biografija, Narodna knjiga Alfa, 
Beograd 2004, s. 55.

Opowiadanie Helena, kobieta, której nie ma jest tryptykiem, którego pierwsza 
część pochodzi z roku 1934 roku, druga i trzecia zostały opublikowane w latach 
195842 43, 1959 oraz w 1961, a puentę dodano w 1962 roku i w takiej ostatecz
nej postaci tekst ukazał się w zbiorze Zena na kamenu {Kobieta na kamieniu}^. 
Wbrew informacjom, które podaje Radovan Vuckovic, nie udało mi się odna
leźć wersji z 1958 roku, jej istnienia nie potwierdza także bibliografia twórczości 
Andricia, opublikowana w 2011 roku44. Wydaje się, że spójna, konsekwentna 
poetyka całości opowiadania w kontekście przytoczonych faktów biograficznych- 
świadczyć może o tym, że jego bohaterką jest Helena45, której postać można 
połączyć z osobą Polki, Heleny Irzykowskiej. Faktem, który rodzi sugestie i in
terpretacyjne możliwości, są okoliczności odnalezienia w pośmiertnej spuściźnie 
Andricia jej listu do pisarza. Został on umieszczony przez adresata pomiędzy 
stronicami rękopisu dramatu Konać komedije (Finał komedii), którego bohaterką 
nie jest Helena, lecz także Polka - jasnowłosa Wanda.

Chociaż Andrić przez całe życie twierdził, że nigdy nie uprawiał dramato- 
pisarstwa, zaskakujący wydaje się fakt, że jednak, wbrew temu twierdzeniu, nie 
tylko stworzył dramat, ale nawet przechowywał rękopis tego utworu, o którym 
sądzi się, że powstał w okresie pomiędzy 1914 a 1918 rokiem. Jego tytuł do
pisała inna osoba, podobnie jak poprawki w tekście. Analiza rękopisu pozwala 
przypuszczać, zdaniem Predraga Palavestry, który dramat odnalazł, że osobą do
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konującą korekt był sam Ivo Vojnovic46, z którym Andrić nawiązał przyjacielskie 
stosunki podczas pobytu pod koniec pierwszej wojny światowej w Szpitalu Sióstr 
Miłosierdzia w Zagrzebiu47.

46 Ivo Vojnovic (9 X 1857, Dubrovnik - 30 IX 1929, Belgrad) jeden z najwybitniejszych dramatopi- 
sarzy i najbardziej wszechstronnych chorwackich twórców przełomu XIX i XX wieku. Ukończył gim
nazjum w Splicie, studia prawnicze w Wiedniu i w Zagrzebiu. W latach 1907-1911 był dramaturgiem 
Chorwackiego Teatru Narodowego. Podobnie jak Andrić, w latach 1914-1917 więziony i internowa
ny z powodu projugosłowiańskich poglądów. Podczas pobytu w Szpitalu Sióstr Miłosierdzia, pod ko
niec pierwszej wojny światowej, gromadzili się wokół niego młodzi, projugosłowiańsko zorientowani 
twórcy (Jerko Culić, Niko Bartulovic, Vladimir Ğorovic, Branko Maśić), wśród nich Ivo Andrić. Po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej przebywał we Francji, od 1922 roku mieszkał w Dubrovniku, 
a pod koniec życia - w Belgradzie. Pierwsze jego utwory, opowiadania: Geranijum (1880) i Ksanta 
(1886); dramaty: Psyche z 1889 roku i Ekvinocijo z 1895 roku, powstały pod znakiem naturalizmu, 
zaś kolejne pod znakiem symbolizmu: Lapadski soneti (1892-1898), cykl dramatów: Dubrovacka tri- 
logija (1900-1903), dramaty: Smrt majkę Jugovica (1907); Gospoda sa suncokretom (1912); Lazarovo 
vaskrsenje (1913); Imperatrix (1919); Maśkarate ispod kuplja (1925); Prolog nenapisane dramę (1929).
47 P. Palavestra, Andricev dramski pokuśaj, „Sveske Zaduźbine ive Andrića” 1985, nr 3 (X), 
s. 106 i n.
4B I. Andrić, Konać komedije, oprać. P. Palavestra, „Sveske Zaduźbine ive Andrića” 1985, nr 3 (X), 
s. 101.

Najważniejszy jednak i najbardziej interesujący jest fakt, że akcję tej mało 
znaczącej pod względem wartości artystycznych jednoaktówki stanowi dramat 
rozstania, może nawet odrzucenia przez kobietę, która bohatera - Stankovicia - 
wabiła „swymi włosami, gestami, grą i myślami” [„kosom svojom, pokretima, 
svirkom i mislima”]48. Utwór opisuje więc dramatyczny finał uwiedzenia przez 
Polkę: scenę rozstania, w której jasnowłosa uwodzicielka zostaje przez bohatera 
„wyrzucona” z serca. Odczytanie sensu tego oczarowania, uniesienia i dramatycz
nego rozstania stanie się kluczem do zgłębienia krakowskiej biografii Ivo Andri- 
cia i odpowiedzi na pytanie: kim jest Helena w jego życiu i twórczości?
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III

List z 1961 roku

Egzemplifikacją faktu „nieistnienia biografii Andricia jako problemu badaw
czego” i pilnej konieczności ponownego zmierzenia się z jego życiorysem jest 
opowiadanie Helena, kobieta, której nie ma. Pomimo wyraźnie dookreślonej po
trzeby odnalezienia biograficznej i psychologicznej wykładni tego tekstu, czego 
dowodem mogą być publikacje poświęcone „kobietom w życiu Andricia” mające 
wątpliwą wartość ze względu na przyświecający im cel, którym nie jest troska 
o faktografię, lecz - motywowana w dużej mierze pogonią za sensacją oraz pra
gnieniem dokonania nieuprawnionych osądów nad pisarzem - odznaczająca się 
dużą interpretacyjną dowolnością próba zarysowania jego portretu psychologicz
nego49 50, dla badaczy zagadką pozostawała osoba, która stała się muzą noblisty, 
poznana w okresie jego pobytu w Krakowie i studiów na Uniwersytecie Jagiel
lońskim w 1914 roku. Postać ta — uznana za pierwowzór tytułowej Heleny - zda
niem niektórych, wielka i niespełniona miłość autora, stała się rzeczywistą „Hele
ną, której nie ma”, a która - dodajmy już w tym miejscu - niewątpliwie istniała.

49 Zob. D. Vía Glonić, Jelena u zivoru i delu IveAndiia: Ijubavna stradanja i (ne)źenidbe srpskih spisa- 
telja, Knjizevne novine-Enciklopedija, Beograd 1996; N. Sipovac, Tajne i strahovi Ive Andriéa, Nova 
Evropa, Beograd 2007.
50 Przywołuję daty pierwszych wydań słownika: V. Franćić, T. Lehr-Spławiński, Słownik serbsko- 
-chorwacko-polski, Wiedza Powszechna, t. 1-2, Warszawa 1956-1959.
51 Pierwsze wydanie gramatyki: V. Franćić, Gramatyka opisowa jfzyka serbsko-chorwackiego, Państwo
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956. Kolejne wydania, uwzględniające zmiany w ortografii, 
pochodzą z 1961 i 1963 roku.

Interesujący jest fakt, że znajomy Andricia - Vilim Francie (urodzony 1 maja 
1896 roku w miejscowaości Danuvar, Slavonija - zmarł w 1978 roku w Krako
wie), znany slawistom przede wszystkim jako autor Słownika serbsko-chorwackie- 
gov> i Gramatyki opisowej języka serbsko-chorwackiego51, prawdopodobnie osobiście 
znał Helenę - swoją rówieśnicę, ale i on - powodowany zapewne dyskrecją - 
nie ujawnił żadnych informacji o kobiecie. Francie w 1914 roku był uczniem 
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jednego z krakowskich gimnazjów i według wszelkiego prawdopodobieństwa 
włas'nie wtedy poznał Andricia. Francie, którego ojczym - Franciszek Trojan był 
Polakiem, przebywał w Krakowie od dzieciństwa. Chociaż w jednym ze swoich 
artykułów opublikowanych w „Dzienniku Polskim” w 1964 roku ujawnił nazwi
sko Heleny, za sprawą zbiegu okoliczności (błędu Franćicia, lapsusa drukarskiego 
albo pomyłki dziennikarza, który źle usłyszał nazwisko) otrzymało ono postać 
Wyrzykowska, uniemożliwiając rozpoznanie tożsamości kobiety52.

52 Od 1909 roku (klasy I-IV), jak sam pisze w jednym z dokumentów przechowywanym w Archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Franćić uczęszczał do Gimnazjum św. Jacka w Podgórzu (od 1915 roku 
włączonego w obręb Krakowa), chociaż jego nazwisko nie pojawia się w sprawozdaniach dyrektora 
tego gimnazjum z lat 1910, 1911 i 1912. Od 1913 roku uczył się w Gimnazjum św. Anny (klasy:
V, VI i VIII), a do klasy siódmej, a więc w 1915 roku, uczęszczał do gimnazjum w Wiedniu. Ma
turę uzyskał w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w 1916 roku, po powrocie z legionu polskiego, 
w szeregach którego uczestniczył w kampanii karpackiej. W latach 1916-1922 studiował język polski 
i niemiecki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1917 roku, jeszcze w czasie studiów, podjął pracę 
na stanowisku lektora języka serbsko-chorwackiego. Na podstawie rozprawy: „Serbskie pieśni boha
terskie z Kosowa i ich historia w Polsce”, której promotorem był profesor Stanisław Windakiewicz, 
w 1924 roku otrzymał tytuł doktora (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akta Vilima Franćicia, 
curriculum vitae, S II 619 i WF II 192, lektorat języka serbsko-chorwackiego). W 1940 roku, po 
zwolnieniu z obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, w którym znalazł się wraz z grupą profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych krakowskich uczelni w efekcie Sonderaktion Krakau (6 listo
pada 1939 roku), poinformował Andricia - ówczesnego ambasadora Jugosławii w Berlinie - o losie 
uczonych krakowskich, prosząc go o interwencję w sprawie ich uwolnienia. Od 1943 do 1944 roku 
wykładał język serbsko-chorwacki na tajnych kursach Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, a od 1945 roku, po zakończeniu wojny, kontynuował swoją pracę na uniwersytecie. Zob. 
M. Barcik, Kronika Sonderaktion Krakau, „Alma Mater” 2004, nr 64 (http://www3.uj.edu.pl/alma/ 
alma/64/01/03.html, dostęp: 24.03.2013); o przedsięwzięciu ratowania krakowskich profesorów:
W. Natanson, Ivo Andrić a więźniowie obozów, „Twórczość” 1970, nr 4, s. 154 oraz: V. Franćić, 
Relacja Vilima Franćicia dotycząca starań o zwolnienie krakowskich naukowców zatrzymanych w obozach 
po lutym 1940 r. (1970), [w:] Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii 
Górniczej 16.XI. 1939). Dokumenty, wybór i oprać. J. Buszko, I. Paczyńska, Uniwersytet Jagielloń
ski, Kraków 1995, s. 544-549.
53 Ponieważ większość publikacji poświęconych biografii Andricia opiera się na pracy Karaulca, defor
mując podane przez niego niedokładne, a nieraz nieprawdziwe informacje, co doprowadza do jeszcze 
większych przekłamań, będę się odnosiła wyłącznie do faktów podanych w jego monografii. M. Ka
raulac, Rani Andrić, IP Filip Visnjic, Beograd 2010. Karaulac jest także autorem komentarza, którym 
opatrzony został list do Eugenii Gojmerac (cytat przywołuję z błędami autora): ,Andrić w Krakowie 
mieszka u Heleny Irzykowskiej, jego gospodyni ma dwie córki w wieku Andricia, Jadwigę i młodszą 
Halinę (po mężu: Lutawska)” [,Andrić u Krakovu stanuje kod Helene Irzykowski; njegova stanodavka 

Najwięcej informacji o Helenie zdobył badacz biografii Andricia Miroslav 
Karaulac, ale i jemu nie udało się uniknąć pewnych niedokładności i pomyłek. 
W monografii Rani Andrić (Wczesny Andrić) z 1980 roku (drugie, uzupełnione 
wydanie tej publikacji pochodzi z 2010 roku), opierając się na zbadanych przez 
siebie faktach, najbardziej zbliżył się do prawdy o krakowskiej Helenie. Jednak 
większość tych informacji wymaga skorygowania i uzupełnienia53.
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Kim była Helena Irzykowska, rozpoznana jako „piękna Polka”, kobieta, któ
rej wizerunku i tożsamości nie udało się dotąd zaprezentować (podobnie jak 
figury Heleny obecnej w twórczości Andricia), pomimo faktu, że jej istnienie 
potwierdzają zachowane dokumenty?

Pierwszym źródłem informacji o Helenie są dwa listy Andricia wysłane z Kra
kowa do jego znajomej z Zagrzebia - Eugenii Gojmerac54:

ima dve kćerke Andićevih godina, Jadvigu i mladu Halinu (kasnije ud. Lutawska)”]. I. Andrić, List 
do Eugenii Gojmerac z 27 maja 1914 roku, Kraków, [w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 19: 
Pisma (1911-1973), s. 87, przypis 2.
54 Eugenia Gojmerac (Eugenija Gojmerac, 1894-1915), studentka zagrzebskiego konserwatorium, 
pianistka, która wraz z matką Faniką, wdową po Rudolfie Gojmercu - właścicielu stoczni, oraz star
szą o trzy lata siostrą Faniką, także studentką konserwatorium, mieszkała w Zagrzebiu przy ulicy 
Jurjevskiej 25. Do ich domu, w którym spotykali się młodzi zagrzebscy artyści (karykaturzysta Pjer 
Kriżanić, rzeźbiarz Ferdo Dus - narzeczony starszej z sióstr, dziennikarz i literat Kreso Kovaćić, malarz 
Duśan Kokotović, aktor Chorwackiego Teatru Narodowego Josip Pavić - Pero), wprowadzi! Andricia 
pod koniec 1912 roku krewny rodziny, poeta Ljubo Wiesner, autor wyboru wierszy i wstępu do anto
logii Hrvatska mlada lirika z 1914 roku. Po śmierci siostry Fanika Gojmerac przekazała listy Andricia 
do Eugenii Miroslavowi Karaulcowi, który opracował je naukowo i opublikował. I. Andrić, Sabrana 
dela u duadeset knjiga, t. 19, s. 81-83.
55 I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z 19 maja 1914 roku, Kraków, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 86.

W Krakowie 19 maja 1914
Eugenio, moja droga przyjaciółko, już na wstępie proszę Cię o pewną przysługę: moi tutejsi 
znajomi chcieliby, abym nabył dla nich chorwackie i serbskie pieśni ludowe (na fortepian), 
bądź, proszę, tak dobra i wybierz jakieś, daj mi znać w jakiej są cenie, a ja napiszę kiedy je wy
słać. Najlepiej byłoby to uczynić (jeśli okaże się, że są drogie i jest ich dużo) w dwóch, trzech 
przesyłkach po kilka koron każda. Czekam na wiadomość od Ciebie. [...]
Pisz o wszystkim i miewaj się dobrze, lepiej niż Twój przyjaciel

Ivo Andrić 
[lvo Andrić, KRAKÓW, Bonerowska 9/III]

[U Krakówu 19. V. 14
Evgenija, moja draga prijateljice, odmah da kaźem imam jednu molbu na tebe: neki moji ovda- 
śnji znanci htjeli bi (za glasovir) da im pribavim hrv. i srp. narodnih pjesama, molim da budeś 
dobra i da izabereś neke stvari i da mi najpre javiś sta stoję, a onda ću ti pisati kad da mi se 
opreme. Biće najbolje da (ako su stvari skupe, a ima ih mnogo) da ih dobijem na 2-3 puta po 
nekoliko kruna svaka pośiljka. Oćekujem da javis. (...)

Piśi o svemu i budi zdravo i dobro i bolje nego tvoj prijatelj
Ivo Andrić 

(Ivo Andrić, KRAKÓW, Bonerowska 9/III)]55
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W Krakowie, 27 maja 1914 roku
Eugenio, moja droga przyjaciółko, będę zobowiązany za wyświadczoną mi grzeczność. 
Posłuchaj: pójdziesz do księgarni i każesz posłać na adres: panna Helena Irzykowska, 
Bonerowska 12 II (Kraków) „per nachnahme”56 następujące rzeczy:

56 Per nachnahme (niem’.) - za pobraniem.
57 k. — korona austro-węgierska.
58 I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z 19 maja 1914 roku, Kraków, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 87.
59 P. Palavestra, Andriceva fantastika, [w:] idem, Knjiga o Andriću, BIGZ, Beograd 1992, s. 126, 
przyp. 69.

1. Pieśni komitów
2. Gdy ujrzałem oczy twe
3. Album pieśni chorwackich
4. Album pieśni serbskich (przejrzyj go, wybierz ten z najładniejszymi i wyślij ten za 6 k.57, za 
3 k. albo 4 k.).
Wszystko (nawet gdyby serbski album kosztował 6 k.) nie powinno wynieść więcej niż 11-12 k. 
Nie wysyłaj zanim tego nie sprawdzisz. Wiem, że wszystko uda ci się wspaniale zorganizować. 
Z góry dziękuję. [...]

Ivo Andrić 
Ja bardzo kocham Twoją Panią Matkę.
(Niech wyślą od razu, drugiego [czerwca - S.N.B.], żebym piątego otrzymał nuty!)

[U Krakówu 27. V. 14
Evgenija moja draga prijateljice, mnogo blagodarim na usluzi. Sluśaj: otići ćeś 2 juna u knjiża- 
ru i kazati da se pośalje „per nachnahme” na adresu: gdica Helena Irzykowska 12 II (Kraków) 
sledeće:
1. Komitske pesme
2. Kad ja vidoh oći tvoje
3. Album hrv. pjesama (3 kr.)
4. Album srp. pjes. (taj proberi i prema tome koji budę najbolji pośalji onaj od 6 k. iii od 3 k. 
iii od 4. k).
Sve skupa (i kad bi srp. alb. bio 6. k) nęka ne iznosi vise od 11-12 k. Prije nemoj porucivati. 
Drźim da ćeś sve najbolje urediti. I unapred blagodarim. [...]

Ivo Andrić 
Ja tvoju gospodu mamu mnogo volim.

(Odmah 2. nęka odpremi tako da 5. dobijem note!)]58.

Drugi dokument, napisany w ówczesnym języku serbsko-chorwackim, prze
chowywany jest w Archiwum Serbskiej Akademii Nauk w Belgradzie. Jest to list, 
wysłany 15 listopada 1961 roku, w którym Helena Żuławska (z domu: Irzy
kowska) składa Andriciowi gratulacje z okazji otrzymania przez niego Nagrody 
Nobla. Depeszę ową odnalazł - jak już wspomniałam - w pośmiertnej spuściźnie 
pisarza, między kartkami rękopisu dramatu Konać komedije (Finał komedii), Pre- 
drag Palavestra59:
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Drogi Ivo!

Nie wiem, czy przypomina Pan sobie Kraków, ulicę Bonerowską i rodzinę Irzykowskich. Jestem 
Heleną Irzykowską („dziewczyną”), a teraz starą wdową Żuławską i pragnę Panu serdecznie po
gratulować Pańskiego Nobla. Zapomniałam już wiele słów, ale gdyby Pan miał ochotę, proszę 
do mnie pisać, może mogłabym z Panem korespondować w języku polskim. Czytałam wszyst
kie Pańskie przetłumaczone książki, ale byłoby mi miło gdybym mogła poznać je w oryginale. 
Serdecznie pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Pańska stara przyjaciółka Helena

Kraków, 15.11.196160

60 List zaadresowany następująco: „Pan Ivo Andrić, literat, Belgrad, Jugoslavia”. Archiwum Serbskiej 
Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie, Andricev lićni fond, 2860.
61 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, War
szawa 2008.

Młodzieńcza fascynacja Andricia i znajomość tych dwojga ludzi pochodzą
cych z odległych krańców Austro-Węgier, którzy w 1914 roku, w przededniu wy
buchu pierwszej wojny światowej, spotkali się w Krakowie, nabiera szczególnego 
znaczenia. Dotarcie do prototypu postaci Heleny i do odpowiedzi na pytanie, 
kim była kobieta skrywająca się pod tym imieniem, nie tylko pozwała ujawnić 
pilnie strzeżoną przez Andricia biograficzną tajemnicę (autor w żadnej ze swoich 
publicznych wypowiedzi nie zdradził nazwiska Heleny, także jej imienia, wskazy
wał jedynie adres, bez żadnego dodatkowego wyjaśnienia), ale także istotę korze
ni długotrwałej fascynacji kobietą, która była jego artystyczną muzą.

Zatrzymując się na ogólnikowej konstatacji o istnieniu Heleny, żaden badacz 
nie zadał sobie trudu, aby potwierdzić jej tożsamość, aby Helenę Irzykowską 
przedstawić, by- posługując się analogią do metody Rolanda Barthes’a - spró
bować dotrzeć do „istoty” Heleny i - wbrew Barthes’owi (a także samemu An- 
driciowi) - zaprezentować jej portret. Myślę o metodzie, którą Barthes wykorzy
stał w swojej słynnej książce Światło obrazu. Uwagi o fotografii, opublikowanej 
w 1980 roku. Powstaniu eseju, który krytyk zaczął pisać w 1977 roku, po śmierci 
swojej matki Henriette, przyświecał cel odnalezienia jej „istoty” w uwieczniają
cych kobietę fotografiach. Chociaż Barthes odnalazł to, czego szukał, w zdjęciu 
matki z okresu jej dzieciństwa, przewrotnie nie pokazał go czytelnikowi61.

Dyskrecja Andricia, motywowana delikatnością i taktem, stanowi zagadkę 
a jej rozwikłanie jest fascynującym badawczym wyzwaniem, które - nie roszcząc 
sobie pretensji do osiągnięcia celu - niniejsze studium podejmuje.
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IV

Fantazmat

Opowiadanie Helena, kobieta, której nie ma jest dziełem hybrydycznym, łączą
cym w sobie elementy eseju, wyznania, zapisków z podróży i prozy poetyckiej. 
Wyodrębniona przez Michała Głowińskiego cecha dyskursu modernistycznego, 
skłonność do „inscenizowania”, unaoczniania jako czynnika udramatycznienia 
tekstu prozatorskiego62 - prowadzi ku odczytaniu tego utworu Andricia jako 
sceny, na której wydarza się dramat niemożności przedstawienia, co uwidocz
nia się w sposobie prezentacji bohaterki. Nie dowiadujemy się o niej z tekstu 
w zasadzie niczego: nie wiemy, jak wygląda, kim jest, ile ma lat; nie wiemy, jak, 
kiedy i gdzie istnieje, znamy jedynie okoliczności, w jakich zjawia się jej obraz 
(fantazmat), pierwszoosobowego aktora tego soliloquium oraz wyczerpująco opi
saną scenerię jego zmagań. Ten więc portret nieobecności Heleny unaocznia 
„wydarzanie” samotności, pragnienia, życia, miłości i śmierci, a jego nieodłącz
nymi atrybutami stają się: światło, podróż, pejzaż, tworzące scenerię dramatu 
przemijania, oczekiwania i poszukiwań. Helena zjawia się więc jako wyobrażenie 
w krótkich chwilach olśnienia, jest żyjącym w świadomości nieprzemijającym 
snem o pięknie:

62 Andrić jest mistrzem opisu metafizycznej pustki doświadczanej w ulotnych momentach ilumi
nacji. Fascynuje go zatrzymana chwila, która objawia człowiekowi jego los. Moment urastający do 
rangi „całego życia” (wydarzanie życia) stanowi rodzaj epifanii. Michał Głowiński, badacz, który jako 
pierwszy w Polsce użył tego słowa w znaczeniu techniki stanowiącej jeden z wyznaczników dyskur
su modernistycznego (za: R. Nycz, „ Wyrażanie niewyrażalnego" w literaturze nowoczesnej (wybrane 
zagadnienia), [w:] idem, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków 2001, s. 7), nazwał 
tę strategię narracyjną „fenomenalizmem”, łącząc ją z dążeniem do uwalniania opisywanego zjawiska 
od wszelkiego interpretacyjnego zapośredniczenia, dążeniem do unaoczniania i aktualizacji (sytuowa
niem w czasie teraźniejszym) - udramatyzowaniem dyskursu literackiego (M. Głowiński, Powieść 
młodopolska. Studium z poetyki historycznej, [w:] idem, Prace wybrane, t. 1, red. R. Nycz, Universitas, 
Kraków 1997, s. 189-191). O technice „zbijania”, kondensacji - sprowadzania całego życia do chwili 
„prawdy”, Andrić pisze m.in. w eseju-opowiadaniu Razgovorsa Gojom (I. Andrić, Razgovorsa Gojom, 
[w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 14: Disertacija. Eseji i kritike I, s. 253).
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Obserwując i przechowując w pamięci w ciągu tylu dni i lat jej zjawianie się pod najróż
norodniejszymi postaciami, zawsze dziwne i nieoczekiwane, udało mi się wykryć w tym 
pewną prawidłowość, pewien jakby porządek. Przede wszystkim przywidzenie to pozostaje 
w związku ze słońcem i jego wędrówką. (Nazywam to przywidzeniem ze względu na was, 
którym całą tę historię opowiadam, bo jeśli chodzi o mnie, byłoby czymś śmiesznym i ob- 
raźliwym, gdybym swoją najprawdziwszą rzeczywistość określał tym mianem, które w istocie 
nic nie znaczy). Zjawia się więc prawie wyłącznie w okresie od kwietnia do początku listo
pada. W ciągu zimy bardzo rzadko, a i wtedy pozostaje to w związku ze słońcem i świa
tłem. W miarę zaś, jak promienie słońca się wydłużają, jej odwiedziny stają się częstsze i bar
dziej ożywione. W maju są rzadkie i nieregularne. W lipcu i w sierpniu - prawie codzienne. 
A w październiku, kiedy blask popołudniowego słońca jest jakby ciekły i kiedy człowiek pije 
go bez przerwy i nieznużenie jak pragnienie samo, nie oddala się prawie ode mnie, póki sie
dzę na tarasie, okryty plecionką ze słońca i cieni listowia. Jej obecność w pokoju wyczuwam 
po ledwie pochwytnym szeleście kartek książki lub cichym skrzypieniu parkietu. Najczęściej 
jednak stoi, niewidzialna i niesłyszalna, gdzieś poza moim cieniem. W takich wypadkach go
dzinami potrafię żyć świadomością jej obecności, co przecież jest czymś więcej niż to wszyst
ko, czego dostarczyć mogą oczy i uszy, i wszystkie nasze, jakże ubogie, zmysły.

Ale kiedy szlak słońca na niebie zacznie się skracać, a listowie przerzedzać, kiedy na 
tle jasnej kory drzew błyskawicą przemknie zmieniająca już kolor sierści wiewiórka, przy
widzenie poczyna znikać i blednąc. Coraz rzadsze bywają owe nikłe szelesty, które przy
zwyczaiłem się słyszeć za sobą w pokoju, i ustają zupełnie żarty, których miejsce jest tylko 
w beztroskim królestwie młodości i wiecznym świecie snów. Niewidzialna kobieta wplata 
się z wolna w mój cień. Rozwiewa się i umiera jak rozwiewają się i umierają senne mary 
i widziadła, nie dając mi na odchodnym żadnego znaku ani się ze mną żegnając. Nie istnia
ła nigdy. I teraz jej nie ma63.

63 Idem, Helena, kobieta, której nie ma, [w:] idem, Wakacje na południu. Wybór opowiadań, wybór, 
tłum., wstęp i oprać. A. Dukanović, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 260 i n.

[Opaiajući i pamteći danima i godinama njeno javljanje u najrazlićitijim oblicima, uvek 
cudno i neoêekivano, uspeo sam da nadem u tome izvesnu pravilnost, kao neki red. Pre 
svega, prividenje je u vezi sa suncem i njegovim putem. (Ja to zovem prividenjem zbog 
vas kojima ovo prićam, za mene lićno bilo bi i smeśno i uvredljivo da svoju najvecu srvar- 
nost nazivam tim imenom, koję u stvari ne znaći niśta). Da, ona se javlja gotovo iskljuêivo 
u vremenu od kraja aprila pa do poćetka novembre. Preko zimę vrlo retko, a i tada opet 
u vezi sa suncem i svetloséu. I to, kako sunce raste, tako njena javljanja bivaju ćeśća i żivlja. 
U maju retka i neredovita. U julu, avgustu gotovo svakodnevno. A u oktobru, kad je po- 
podnevno sunce źitko i kad ga covek pije bez kraja i zamora kao da pije samu źed, ona se 
gotovo ne odmiće od mene dok sedim na terasi, pokriven pletivom sunca i senki od liśća. 
Osećam je u sobi po jedva ćujnom śuśtanju listova u knjizi iii po neprimetnom pucketanju 
parketa. Ali najćeśće stoji, nevidljiva i nećujna, negde iza moje senke. A ja satima zivim 
u svesti o njenom prisustvu, sto je mnogo vise od svega sto mogu da daju oći i uśi i sva 
sirota ćula.

Ali kad poćne da se skraćuje sunceva staza i liśće da biva rede, a na jasnoj kori drveta 
ukaze se munjevita. veverica koją već menja diaku, prividenje poćinje da se gubi i bledi. Sve 
su redi oni sitni sumovi koję sam navikao da ćujem iza sebe u sobi, potpuno nestanu sale 
za koję znaju samo bezbriżnost mladosti i veciti svet snova. Nevidljiva źena poćinje da se 
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utkiva u moju senku. Nestaje i umire kao sto nestaju aveti i priseni, bez znaka i oprośtaja. 
Nikąd nije postojala. Sad je nema]64.

64 Idem, Jelena, zena koję nema. Galusov zapis, [w:] idem, Sabrana dela u doadeset knjiga, t. 8: Na 
sunćanoj strani, s. 99 i n.
65 Zob. uwagi redaktorów wydania. Idem, Sabrana dela, t. 11: Ex Ponto. Nemiri. Lirika, oprać. 
M. Pervić, P. Dżadżić, Prosveta-Mladost-Svjetlost-Drżavna Zaloźba Slovenije-Misla, Beograd- 
Zagreb-Sarajevo-Ljubljana-Skoplje 1977, s. 247 i n.
66 Ibidem, s. 155.

Ten sen, który Andrić opatrzył imieniem Helena, początkowo nienazwany, 
pojawia się jako przeczucie, błysk, światło po raz pierwszy w lirykach Andricia, 
pochodzących z okresu, kiedy 28 czerwca 1914 roku, po otrzymaniu informacji 
o zamachu na Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, Andrić - członek Młodej 
Bośni - niemalże natychmiast opuszcza Kraków i udaje się do Splitu, gdzie zo- 
staje aresztowany i osadzony kolejno w więzieniach: w Śibeniku i w Mariborze. 
Zjawia się jako światło, chwila, przebłysk, wspomnienie, tęsknota za utraconym 
pięknem, wyłaniająca się z mroku beznadziei, zwątpienia i pustki austriackich 
kazamatów w nieopublikowanym wierszu, napisanym w splickim więzieniu 
8 sierpnia 1914 roku65:

Spacer
Wczoraj wyprowadzili mnie na słońce.

Za murem maszty nieznanego statku, 
upojne i dobre słoneczne minuty,
I niczego więcej nie ujrzały oczy.
Lecz na samą myśl, że w tym samym słońcu 
Skrzy się także rwoje świetliste oblicze - 
Niczym płynne złoto zmysłu wzroku 
Łza za łzą zaczęła się topić.
Zamknąłem oczy.

Mroczna i wilgotna, gdy wróciłem, była 
Moja cela, a strażnik z mieczem
I twarzą, która pociechę dawała -
Myślał, nieszczęsny, że przez słońce plączę.

[Śetnja
A jutros su me izveli na sunce.

Jarboli nekog broda iza zida, 
puni i dobri sunćani minuti, 
i niśta vise ne vidjese oêi.
Al’ samo misô da tim istim suncem
Bljeśte i tvoji obasjani puti -
I ko topljeno zlato oćnjeg vida 
Suza za suzom stade da se topi. 
Zaklopih oći.

Mraćna i vlaina, kad se vratih, bjeśe 
Ćelija moja, a straźar sa maćem
I licem onih koji nekog tjeśe - 
Miśljaśe, jadan, da od sunca placem]66.

Pojawia się także we fragmencie prozy medytacyjnej Nemiri {Niepokoje) 
z 1920 roku:

Gdzie jest to słońce, co zgasło w Wiśle czerwcowego dnia owego szalone
go roku, gdzie jest to słońce za wodą i polem wysoko dojrzewającego żyta?

Już piąty rok staję przy oknie wczesnym rankiem, o zachodzie wspinam się na kopce 
i oczy przesłaniam dłonią - ale to nie jest słońce mojej radości.
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Gdzież jest to niegdysiejsze słońce?
Izba moja pełna lśnień, na dworze śnieg mieni się i skrzy. Jarzy się olbrzymie słońce 

marcowe, a jego blask wyciska mi łzy, jakbym płakał, przesłaniam więc ręką niespokojne 
spojrzenie, a przede mną — cóż to, czy krew na dłoni, czy naprawdę - spokojne, olbrzymie 
słońce tonie w czerwonej rzece, pośród pól dojrzewającego żyta?67 [wyróżn. - S.N.B.]

6 Idem, Ex Ponto. Nemiri (fragmenty), tłum. H. Kalita, „Literatura na Świecie” 1975, nr 6 (VI), s. 5.
68 Idem, Pesme. Ex Ponto. Nemiri, [w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 1: Pesme. Ex Ponto. 
Nemiri, s. 227.
69 Ibidem, s. 133. •
76 Ibidem, s. 134.

1 Zob. J. Bubak, Księga naszych imion, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw-Warszawa- 
Kraków 1993, s. 129 i n.
2 Przekład opowiadania na język polski: I. Andrić, Słońce, dum. J. Groo, A. Jankowicz, „Życie 

Literackie” 1964, nr 26, s. 5.

[Gdje je to sunce sto je ugaslo u rijeci Visli, juna mjeseca one lude godine, gdje je to 
sunce za vodom i poljem visoke raźi koją je dozrijevala?

Ja pętu godinu već stajem na prozor i rano ranim, i o zapadu se penjem na humke 
i nadnosim ruku nad oći - ali to nije sunce moje radosti.

Gdje je to sunce od nekoć?
Sobą mi je puna sjaja i napolju trepće i bljeśti snijeg. Veliko sunce martovskih dana sja 

a meni njegov sjaj puni oći suzama, isto kao kad ćovjek place, i ja zastirem dlanom nemi- 
ran pogled, a preda mnom - gle, je li to krv u mom dianu iii u istini - zalazi jedno mimo 
veliko sunce u crvenoj rijeci i poljima raźi koją zri]68.

Charakteru owego zjawiska - ulotnego, postrzeganego wszystkimi zmysła
mi blasku, dźwięku, dotyku - fluidu, nie odmieniło także jego nazwanie we 
wczesnym zbiorze prozy poetyckiej z 1918 roku Ex Ponto w postaci dwukrot
nego zapytania: „Dokąd pójdziesz, Heleno?”69 i okrzyku: „Heleno! Heleno”70. 
Przywołane pytanie oraz okrzyk-westchnienie nadają określony sens nie tylko 
fragmentowi utworu, w którym występują, ale odnoszą się także do wszystkich 
świetlistych fascynacji w utworach Andricia, łącząc sen o wolności z tym, co 
odtąd określa się i rozpoznaje jako Helena. Nazwanie tego zjawiska wydobyło 
tylko jego cechy. Imię, którym ową eteryczną postać Andrić obdarzył, a które
go etymologia kieruje symbolicznie naszą uwagę w sferę słońca, światła, blasku, 
lśnienia (Helena z gr. i ap. hele to: ‘blask’, ‘jedność’ lub helene - ‘pochodnia’)71 *, 
wyznaczyło w opiniach badaczy poetologiczną linię, za pomocą której opisywano 
„świetliste”, „zachodnioeuropejskie”, ekspresjonistyczne oblicze twórczości jugo
słowiańskiego noblisty.

Owo ekspresjonistyczne piętno noszą opowiadania napisane w latach dwu
dziestych i trzydziestych XX wieku, tematycznie nawiązujące do okresu uwięzie
nia w austriackich kazamatach: Iskuśenje u ćeliji brój 38 (Doświadczenie w celi 
38) opublikowane w 1924 roku, Sunce {Słońce71) — fragment opowiadania Po- 
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struznikovo carstvo (Królestwo Postrużnika) z 1933 roku, Na suncanoj strani {Po 
słonecznej stronie7) — oba opublikowane w 1952 roku. Jedno ze znaczeń tego 
świetlnego zjawiska ukazuje się w całej pełni dopiero wówczas, kiedy skonfron
tujemy je z faktem, że sfera mroku, związana z pobytem Andricia w austriackich 
więzieniach, została naznaczona przez symbolikę wyroku, wydanego na tych or
ganizatorów zamachu sarajewskiego, którzy uniknąłszy śmierci, skazani zostali 
na karę więzienia z pobytem w celi bez światła każdego dwudziestego ósmego 
dnia miesiąca. W jego kontekście jakże znamienne są słowa Andricia, pochodzą
ce z wywiadu opublikowanego w 1934 roku w czasopiśmie „Ideje ”:

Bez żalu, pogodzeni z nieuniknionym biegiem wydarzeń i porządkiem rzeczy ludzkiego 
losu, nie oczekując od młodego pokolenia wyrozumiałości ponad miarę, na jaką może się 
ono zdobyć, my z 1914 roku, patrzymy sobie prosto w oczy spojrzeniem pełnym żaru, ale 
i głębokiej melancholii, szukając tego, co w 1914 roku było nasze, co wydawało się 
przerażające,wspaniałe i wielkie, niczym granica dzieląca wieki i epoki a co powoli odchodzi 
blednąc jak pieśń, której już się nie śpiewa lub język, którego używa się coraz rzadziej. Ale 
my, gdy spoglądamy sobie w oczy, które widziały cuda, prawdziwe cuda, w oczy, które nadal 
żyją, aby patrzeć na to codzienne słońce, na zawsze już ulegliśmy nieodpartemu urokowi 
tamtych lat. Tak jak wówczas, wzlatujemy na skrzydłach i pod osłoną cierpienia oraz ofiary 
przezwyciężonego strachu i przeżytej młodości. I póki żyjemy będzimy sądzić ludzi według 
tego, po której byli stronie i na co przysięgali w 1914 roku. Ponieważ tamto lato, lato 
1914 roku, gorące, spokojne lato z posmakiem ognia i z lodowatym tchnieniem tragedii na 
każdym kroku jest naszym prawdziwym Przeznaczeniem [wyróżn. - S.N.B.].

[Ne zaleci se i primajući hod dogadaja i red stvari u ljudskoj sudbini, ne traźeći od novog 
naraśtaja vise razumevanja negó sto on może da ima, mi, iz 1914. godine, upiremo dañas 
jedan drugom pogled u oći sa żarom, ali i sa dubokom melanholijom, traźimo ono naśe iz 
1914. godine, sto je izgledalo straśno, divno i veliko, kao meda vekova i razdoblja, a sto 
polako nestaje i bledi kao pesma koją se vise ne peva iii jezik koji se sve manje govori. 
Ali, izmedu sebe, gledajući jedan drugom u zenice koję su videle cuda, prava cuda, i ostale 
i dalje żive da gledaju ovo skakodnevno sunce, mi podleźemo uvek neodoljivom, za nas 
vecnom ćaru tih godina. Tada mi opet dobivamo krila i okrilje patnje i zrtve savladanog 
straha i prezivljene mladosti. I dok nas traje mi ćemo u sebi deliti svet po tome na kojoj 
je ko strani bio i ćime se zaklinjao 1 9 1 4. godine. Jer to leto, leto 1914, żarko 
i mimo leto, sa ukusom vatre i ledenim dahom tragedije na svakom koraku, to je nasa pra
va Sudbina]73 74.

73 Opowiadanie to ukazało się w przekładzie na język polski w 1961 roku: idem, Po słonecznej stro
nie..., s. 3 i 8.
74 Idem, Ponekadse pitam da li je to nęka orsta mistićne kazne za nas koji smo preżioeli? (wywiad), [w:j 
idem, Sabrana dęła u doadeset knjiga, t. 20, s. 14 i n.

Świetliste piętno noszą także opowiadania uwolnione od tego mrocznego 
doświadczenia, poświęcone ekstatycznemu przeżywaniu świata (kontemplacja 
pejzażu, której towarzyszy rozedrganie, przeczulenie zmysłów, będące wyrazem 
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pierwotnej więzi człowieka i świata, znakiem przepływającej przez człowieka „ko
smicznej”, „biologicznej” energii, sprawiającej, że staje się on cząstką nie tylko 
przyrody, ale i kosmosu) - Sunce ovog dana {Słońce tego dnia) proza poetycka 
z 1933 roku75 i Galusov zapis (Zapiski Gallusa) - pierwsza część opowiadania 
Helena, kobieta, której nie ma.

5 Idem, Sunce ovog dana, [w:] I. Andrić, H. Humo, J. Palavestra, B. Jevtić [et al.], Knjiga 
deseta, ilustracje: K. Mi j ić, R. Petrovic, S. Su me rek er, Grupa sarajevskih knjizevnika: V. Popovic- 
M. Vapo-Prosveta-Gajret-Pretsedniśtvo opśtine grada, Sarajevo 1933, s. 131-133, 215. W biblio
grafii odnajdujemy informację, że po raz pierwszy opowiadanie zostało opublikowane w czasopiśmie 
„Novinar” R. 1, 1925, nr 1 za: Lj. Klevernic, op. cit., s. 212.

I. Lovrenovic, Paradoks o śutnji, „Kolo” 2008, nr 2, s. 392-444.
” Niezbędne wydaje się podkreślenie faktu, że sytuowanie Andricia w kręgu prozy realistycznej, 
względnie tradycyjnej, jest dla pisarza niesprawiedliwe. O problemie tym pisał w Polsce w latach 
osiemdziesiątych XX wieku Jan Wierzbicki. Patrząc z perspektywy okresu, kiedy publikował PutAlije 
Derzeleza, utwór Mustafa Madżar i inne opowiadania, Andriciowski wybór „bośniackiej” prozy narra
cyjnej opiera, się na założeniach innowacyjności - rewizji tradycyjnych modeli, będącej celem awan- 
gardystów. Proza Andricia, stanowiąca przejaw ówczesnych prozatorskich eksperymentów, była mniej 
radyklana w stosunku do wyborów Rastka Petrovicia, Milośa Crnjanskiego i Stanisława Vinavera, ale 
w recepcji współczesnych włączała się w literackie poszukiwania jego generacji. Dopiero z perspektywy 
„laboratoryjnego” - jak pisze Wierzbicki - radykalizmu awangardy i „technologicznej rekonstrukcji 
języka” prozy fabularnej dzieła Andricia nabierają charakteru „tradycyjnych”. J. Wierzbicki, Ivo An
drić - perspektywy recepcji, [w:] Ivo Andrić. W dziesiątą rocznicę śmierci (1975-1985), red. M. Klecel, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988, s. 114 i n.

8 Tłumaczenie na język polski wyboru: I. Andrić, Przydrożne znaki. Proza medytacyjna.

Wyprowadzając twórczość Andricia z owych ekspresjonistycznych, zachod
nioeuropejskich źródeł, badacze jego twórczości zwracali uwagę na swoistą po
laryzację, obecną w dziełach pisarza, na owo rozpięcie pomiędzy zachodnioeu
ropejskimi inspiracjami a fascynacją światem Orientu, pod znakiem której stała 
cała dojrzała twórczość noblisty. Tej „jasnej”, ekspresjonistycznej fazie twórczości 
Andricia przeciwstawiano „mrok” późniejszych jego dzieł, wyrosłych z fascynacji 
rodzimymi źródłami i związanych tematycznie ze światem wielokulturowej Bośni. 
Jednak - jak słusznie zauważa Ivan Lovrenovic76 - fascynacja tym, co „europej
skie”, nie była zaledwie krótkotrwałym epizodem, lecz stanowiła drugie oblicze 
noblisty. Oblicza tego Andrić nigdy się nie wyrzekł pomimo faktu, że dominującą 
część jego dorobku, której zawdzięcza międzynarodową sławę i literacką Nagrodę 
Nobla, tworzą utwory wyrosłe z „rodzimych” źródeł i fascynacji przestrzenią Bo
śni77 *. Piętno europejskiej moderny odcisnęło swój ślad w najwcześniejszych, mło
dzieńczych melancholijnych lirykach, pisanych przez Andricia podczas studiów 
w Zagrzebiu, Wiedniu i Krakowie, w medatycyjnej prozie poetyckiej od Ex Ponto 
i Nemiri {Niepokoje) po posthumnie wydane refleksyjne zapisy Znakoviporedputa 
{Przydrożne znakPj czy eseje poświęcone Goyi, św. Franciszkowi z Asyżu, Whit- 
manowi, Heinemu czy Petrarce. Z tych korzeni duchowych europejskiej moderny 
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wyrastają także opowiadania: Letovanje najugu (Wakacje na południu^), Zena na 
kamenu (Kobieta na kamieniu^') czy Jelena, żena koję nema.

Niezależnie od tematyki, utwory wyrosłe z owych ekspresjonistycznych 
korzeni nie tyle portretują, przedstawiają, lecz wyrażają „transcenden
cję tego, co momentalne”, stanowią epifanię, nie w znaczeniu religijnym, ale 
literackim79 80 81. To, czego dokonuje Andrić, to „uobecnienie bez przedstawienia”. 
Charakterystyczny dla tej techniki i doświadczenia zarazem, jest pewien sposób 
subiektywizacji poznania, będący

79 Polski przekład: idem, Wakacje na południu, [w:] idem, Wakacje na południu..., s. 5-20.
80 Polski przekład: idem, Kobieta na kamieniu, [w:] idem, Wakacje na południu..., s. 107-136.
81 Pojęcie epifanii opisuje określony rodzaj doświadczenia, „religijno-metafizyczny status pewnych 
zjawisk empirycznych” znanych od wieków i jednocześnie technikę literacką (w takim znaczeniu uży
wali je w nowoczesnej fazie jego istnienia krytycy anglosascy). R. Nycz, op. cit., s. 7. Ten sposób rozu
mienia epifanii w odniesieniu do literaturozawczej teorii i praktyki wprowadził James Joyce. Zgodnie 
z definicją Stevena, jednego z bohaterów jego powieści, pojęcie epifanii oznacza: „nagłe objawienie 
duchowe, przejawiające się bądź to w wulgarnie materialnej sferze mowy lub gestów, bądź też w da
jącej się zapamiętać fazie działania samego umysłu. [...] Zadaniem literata jest zapisywanie takich 
epifanii z największą starannością i ostrożnością zważywszy, że same w sobie stanowią one momenty 
niezmiernie delikatne i ulotne.” (tłum. Jerzy Juruś) [,,a sudden spiritual manifestation, whether in the 
vulgarity of speech or of gesture or in a memorable phase of the mind itself. [...] It was for the man of 
letters to record these epiphanies with extreme care, seeing that they themselves are the most delicate 
and evanescent of moments”]. J. Joyce, Stephen Hero. Part of thefirst draft ofA Portrait of the Artist 
as a YoungMan, oprać, i wstęp: T. Spencer, Jonathan Cape, London 1975, s. 216. Tomasz Gornat, 
autor monografii poświęconej problematyce epifanii w prozie Joyce’a rozpatruje to zjawisko zgodnie 
z koncepcją samego irlandzkiego pisarza, a więc jako rodzaj wewnętrznego doświadczenia (wskazując 
na fakt, że „Joyce użył nowego terminu w odniesieniu do starego zjawiska”) i jako technikę literacką. 
Oprócz wnikliwej analizy przemian epifanii w koncepcjach estetycznych Joyce’a [Stephen Hero, A Por
trait of the Artist as a YoungMan) i ewolucji motywów epifanijnych w jego prozie [Dubliners, Stephen 
Hero, A Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses), autor książki dużo uwagi poświęca również 
(zagranicznym) pracom teoretycznym, poświęconym tematowi epifanii. T. Gornat,,^4 Chemistry oj 
Stars" - Epiphany, Opennes and Ambiguity in the Works of James Joyce, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2006, s. 23.
82 R. Nycz, op. cit., s. 21 i n.

[...] szczególną formą przeżywania świata, która sprawia, iż realność zewnętrzna nie tylko 
staje się częścią wewnętrznej rzeczywistości, ale też nabiera jej własności: nieustannego prze
pływu ulotnych, fragmentarycznych, niezgodnych z sobą chwil przeżywanego doświadcze
nia. Tego rodzaju efemeryczna i płynna materia jednostkowych doświadczeń wewnętrznych 
nie poddaje się jednak standardowym zewnętrznym sprawdzianom nauki ani konwencjo
nalnym zasadom realistycznego przedstawienia. Nie poddaje się przede wszystkim dlatego, 
że przeżycie — a więc treść doświadczenia wewnętrznego - domaga się artykulacji, wyra
żenia, a nie odbicia82 [wyróżn. autora].

Co ciekawe, podobna strategia „nazywania”, ale nieuobecniania przyświeca 
także badaczom literatury oraz biografistom Andricia. Dramat podmiotu w tek
ście, polegający na rozpaczliwej potrzebie obecności, w kontekście odczytań 
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opowiadania Helena, kobieta, której nie ma ilustruje zarazem dramat interpreta
cji, dramat zwróconych w stronę poszukiwań obecności odczytań dzieł noblisty, 
które nigdy nie doprowadzały do uobecnienia Heleny - jego „wielka krakowska 
miłość”, choć wskazana i „ujawniona”, nigdy nie została przez badaczy sportreto- 
wana, zaś autorzy nielicznych opracowań zatrzymywali się na tej właśnie ogólni
kowej konstatacji - „była Polką”. Choć bowiem w utworze Andricia odkrywamy 
zaledwie milczenie na temat samej Heleny, poparte tytułową aporią zawartą w ty
tule opowiadania, na pytanie o to, czy w tekście tym istnieją ślady rzeczywistej ko
biety, badacze literatury odpowiadali twierdząco. Podejmowane przez nich próby 
dotarcia do fenomenu swoistej długowieczności Heleny „w życiu i w twórczości 
Andricia” na poziomie jej nierozpoznanej tożsamości sprowadzały się jednak wy
łącznie do konstatacji o istnieniu krakowskiej „niespełnionej miłości Andricia”, 
na poziomie interpretacyjnym dzieła noblisty wnosząc tezę o zaprezentowanym 
w utworze i wyznawanym przez autora ideale wiecznie poszukiwanego i nieosią
galnego, acz upragnionego wysublimowanego piękna i eterycznej kobiecości. Tak 
pisał o Helenie Predrag Palavestra:

Pewna dziewczyna o imieniu Helena, którą Andrić poznał w młodości, i to właśnie 
w Polsce [...], stała się ośrodkiem skrywanego poetyckiego terytorium poety, magiczną 
i mistyczną konstantą jego lirycznego mikrokosmosu. [...] Była przekleństwem i doświad
czeniem, od którego chciał się uwolnić — co mu się udało — ale które pozostawiło w nim 
niezatarty ślad. Helena do końca życia pojawiała się jako przywidzenie i powracała do niego 
jakąś drogą znaną i widoczną tylko im, niczym cień dawnej miłości po której, gdy wygasły 
emocje, pozostało tęskne i smutne wspomnienie, wizja niemożliwego i nieurzeczywistnio- 
nego życia.

[Nęka devojka po imenu Jelena, koju je Andrić poznavao u mladosti, i to upravo u Poljskoj 
[...] u pesnikovoj lićnoj mistici postepeno zauzimala sve znaćajnije mesto [...] da bi na 
kraju postała [...] srediśte pesnikove skrivene unutraśnje teritorije, magićna i mistićna kon
stanta u njegovom lirskom mikrokozmu. [...] Bila je prokletstvo i iskuśenje kojeg se otre- 
sao i oslobodio, ali ćiji trag iz sebe nikada nije izbacio. Jelena mu se do kraja żivota privida- 
la i vraćala po nekom tajanstvenom, samo njima znanom i vidljivom putu, kao senka neke 
davne ljubavi iza koję je, kada se zanoś ugasio, ostało setno i tużno sećanje, vizija promaśe- 
nog i neostvarenog żivota]83.

83 P. Palavestra, Andricev dramskipokuśaj, [w:] idem, Knjiga o Andriću, s. 305 i n.
81 M. Janion, Pierwsze Wyzwolenie Wyobraźni, [w:] eadem, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice 
o egzystencjach ludzi i duchów, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1991, s. 7-29.

Choć, na co wskazuje przywołany cytat, kwalifikacja literackich pojawień 
Heleny („przywidzenia”, „cienia”, „wspomnienia” „wizji”) jako bytu fantazma
tycznego84 nie sprawiała problemów, nierozpoznana tożsamość kobiety uniemoż
liwiała zrozumienie istoty tego fantazmatu. * 81
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V

Przyjazd do Krakowa

Pomimo zawartej w liście Andricia precyzyjnej informacji o Helenie, w zaso
bach archiwalnych Archiwum Narodowego w Krakowie nie znajdziemy śladów 
obecności Irzykowskiej w Polsce przed 1913 rokiem i to nie z powodu - jak 
przypuszczałam początkowo - niezachowania się dokumentów. Odpowiedź na 
zagadkę nieistnienia Heleny Irzykowskiej w Krakowie przynosi Spis ludności 
miasta Krakowa za 1921 rok, dzięki któremu można się dowiedzieć, że Helena 
Irzykowska urodziła się w 1896 roku w Bośni, w miejscowości Banja Luka, i do
piero w 1913 roku, wraz z matką Eugenią Irzykowską oraz z bratem przybyła 
do Krakowa* * * 85, kilka miesięcy przed przyjazdem do tego miasta Andricia. Fakt 
ten (i datę) potwierdza drugi dokument: karta meldunkowa Heleny, po mężu 
Żuławskiej, z 24 sierpnia 1931 roku, zawierająca informację o tym, że kobieta 
mieszka w Krakowie od 1 września 1913 roku86. Jej ojciec - prezes Sądu Okrę
gowego w Banja Luce - przyjeżdża do Krakowa dopiero w 1916 roku, na trzy 
miesiące przed swoją śmiercią 17 października 1916 roku87.

Eugenia Irzykowska urodzona 2 II 1872 roku, Michałowice, Przemyśl, Polska, wyznania greko-
katolickiego, której zmarły mąż był „prezydentem sądu”, adres: ulica Bernandyńska 11, pobyt stały 
w Krakowie od 1913 roku, mieszka z córką: Heleną (Haliną), urodzoną 30 marca 1896 w Banja Luce, 
Jugosławia i synem Mieczysławem, urodzonym 29 listopada 1903 roku w Travniku, Jugosławia. Ar
chiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, Spis ludności miasta Krakowa za 1921 rok, 29/91/12,
poz. 296. Pobyt rodziny Irzykowskich w Bośni potwierdza Władysław Lam w swojej prozie autobio
graficznej. W. Lam, Miasteczko nadNeretwą, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973, s. 44.
"6 Potwierdzenie zameldowania Heleny Żuławskiej, Archiwum Narodowe w Krakowie, StGKr 1049, 
s. 549.
* Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, Księga Zmarłych Chrześcijan Urzędu Zdrowia
miasta Krakowa, 1916, Akt zgonu Aleksandra Irzykowskiego, UZ 106, poz. 3679.

Według relacji rodzinnej, przekazanej mi przez Jacka Żuławskiego, syna 
Heleny, Aleksander Irzykowski złożył dymisję zaraz po zamachu sarajewskim 
z powodu kontaktów jego córek z młodzieżą młodobośniacką. Chociaż kon
takty te niewątpliwie istniały, wziąłszy pod uwagę chociażby fakt, że Andrić -
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2. Potwierdzenie miejsca zameldowania Heleny Żuławskiej z 1931 roku

członek Młodej Bośni - mieszkał w Krakowie właśnie u Irzykowskich, informa
cji o przyczynach dymisji nie można potwierdzić z powodu niezachowania się 
dokumentów w Archiwum Bośni i Hercegowiny. Tezę tę podważa jednak fakt, 
że sędzia został nominowany na prezesa Sądu Okręgowego w Banja Luce decyzją 
z 25 kwietnia 1914 roku, zatem na około dwa miesiące przed zamachem sarajew- 
skim, który miał miejsce 28 czerwca 1914 roku88. W 1914 roku - co odnotowu
ją szematyzmy — pracował on na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Sa
rajewie (w tym samym sądzie w 1914 i w 1915 roku adiunktem sądowniczym 
- gerichts-adjunkten - był Ivan, starszy brat Vojmira Durbeśicia, kolegi, z którym 
Andrić przybył do Krakowa89), a od 1915 roku jako prezes Sądu Okręgowego 
w Banja Luce90. Jeżeli powodem dymisji Irzykowskiego byłyby związki sędziego 
z młodzieżą młodobośniacką (a nawet zamachowcami), informacja o jego prze
mieszczeniu (nie zaś dymisjonowaniu) świadczy o zaufaniu władz austriackich: 
pomimo degradacji (przesunięciu go na wyższe stanowisko do sądu niższego ran
gą) nie został on jednak pozbawiony pełnionej funkcji, co więcej, w 1915 roku 
został odznaczony Orderem Franciszka Józefa91.

88 Pismo informujące o nominacji Aleksandra Irzykowskiego na prezesa Sądu Okręgowego w Banja 
Luce przechowywane jest w archiwum rodzinnym Lucyny i Aleksandra Irzykowskich.
89 Hof- und Staats-Handbuh der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1914, Druck und 
Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1914, s. 1313.
90 Hof- und Staats-Handbuh der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr ¡915, Druck und 
Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1915, s. 1326. W klepsydrze z 1916 roku, stanowią
cej pamiątkę rodzinną Żuławskich, pojawia się informacja, że Aleksander Irzykowski był „prezyden
tem sądu w Banja Luce”. Biblioteka Jagiellońska, Oddział Rękopisów, przyb. 1332/06.
91 Hof- und Staats-Handbuh der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1915, s. 141.
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3. Dzieci Eugenii i Aleksandra Irzykowskich: Helena - siedzi, 
Jadwiga — najstarsza, od lewej: Mieczysław i Tadeusz
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4. Aleksander Irzykowski
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4a. Rewers fotografii Aleksandra Irzykowskiego
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5. Jadwiga Irzykowska
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Jednak Vilim Francie pisze, że powodem dymisji, którą sędzia złożył dużo 
wcześniej, było pragnienie, aby jego dzieci kształciły się w Polsce. Dymisja nie 
została przyjęta i z tego powodu w 1913 roku do Krakowa przybyła jego żona 
z Heleną i Mieczysławem oraz najprawdopodobniej ze starszą córką Jadwigą92. 
We wspomnianym Spisie ludności miasta Krakowa za 1921 rok nie ma informacji 
o Jadwidze Irzykowskiej, ponieważ w tym czasie była już ona mężatką i mieszkała 
z mężem pod innym adresem. Jej obecność w Krakowie w 1914 roku potwier
dza list do Andricia z 1964 roku, w którym Vojmir Durbeśić wspomina fakt, że 
w Krakowie wraz z córkami swojej gospodyni „odwiedzali jakieś rodziny i tań
czyli mazura”93. Siostra Heleny, Jadwiga Irzykowska, urodziła się w 1889 roku 
w Travniku. 11 czerwca 1918 roku wyszła za mąż za Józefa Czapelskiego94, który 
zmarł podczas drugiej wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Majdanku. 
Nie jest prawdziwa informacja, którą podał Miroslav Karaulac w swojej książce 
Rani Andrić, jakoby Jadwiga zginęła w „którymś z obozów koncentracyjnych”95. 
Wraz z córką Barbarą przeżyły pobyt w Ravensbriick, skąd zostały przewiezione 
do Szwecji. Jadwiga zmarła w 1952 roku w Polsce.

1,2 W komentarzu, którym opatrzony jest cytowany wcześniej list do Eugenii Irzykowskiej, Miroslav 
Karaulac twierdzi, że gospodynią mieszkania, w którym mieszkał Andrić, była Helena Irzykowska, 
matka dwóch córek w wieku Andricia: starszej Jadwigi i młodszej Haliny, pianistki, po mężu Lutań- 
skiej. Zob. I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z 27 maja 1914 roku, Kraków [w:] idem, Subrana 
dela u dvadeset knjiga, t. 19, s. 87. Mamy tutaj do czynienia z pomyłką. Halina to wariant imienia 
Helena; matka obu dziewcząt: Heleny (Haliny) i Jadwigi miała, jak wcześniej wspomniałam, na imię 
Eugenia. Również nazwisko Heleny (Haliny) Irzykowskiej, po mężu Żuławskiej, Miroslav Karaulac 
przywołuje z błędem (Lutawska), który najprawdopodobniej jest następstwem niepoprawnego od
czytania rękopisu tekstu z 1961 roku. W książce Rani Andrić nazwisko Heleny pojawia się w jeszcze 
bardziej zmodyfikowanej formie jako Lutańska. Por. M. Karaulac, op. cit., s. 100, przyp. 96.
” V. Durbeśić, List do Ivo Andricia z 28 maja 1964 roku, Zagrzeb, „Sveske Zadużbine Ive Andrića” 
1986, nr 4 (Andricevi davni prijaltelji), s. 21.
M Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Liber copulatorum, SL XI 1915-1922, C 53, 
A 1918, poz. 39.
95 Por. M. Karaulac, op. cit., s. 99.
1,6 V. Franćić, Ivo Andrić w Polsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa Oddziału 
PAN w Krakowie, lipiec-grudzień 1961, Kraków 1962, s. 384.

Chociaż pobyt Heleny w Krakowie w 1914 roku potwierdza Vilim Franćić 
w artykule Ivo Andrić w Krakowie: „Mieszkanie [przy Bonerowskiej 12 - S.N.B.] 
należało do prezesa sądu w Bośni Aleksandra Irzykowskiego, którego córka kształ
ciła się wówczas w Krakowie”96, jednak, jak wspomniałam, do 1921 roku imię 
i nazwisko Heleny Irzykowskiej nie figuruje w żadnych zachowanych w Polsce 
materiałach archiwalnych. Natomiast obecność jej brata Mieczysława potwierdza 
świadectwo ukończenia czwartej klasy szkoły ludowej im. Władysława Jagiełły 
w Krakowie (26 czerwca 1914 roku). Świadectwa szkolne znajdujące się w ro
dzinnym archiwum Irzykowskich zawierają informację, że chłopiec „rozpoczął
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naukę w roku szkolnym 1910/11”, natomiast od 1 września 1913 roku - naukę 
„w szkole tutejszej”, czyli szkole im. Władysława Jagiełły w Krakowie. Zacho
wało się także pochodzące z 1912 roku świadectwo Pierwszej Komunii Świętej 
Mieczysława, która miała miejsce w Krakowie. Jego pobyt w Krakowie, także po 
1912 roku, zaświadczają dzienniki gimnazjalne97. Na podstawie tych dokumen
tów możemy przypuszczać, że pani Irzykowska z synem (i być może z córkami) 
przebywa w Polsce od 1910 roku (na stałe w Krakowie dopiero od 1913 roku, 
na co już wcześniej zwracałam uwagę). Interesujący jest także rewers fotografii 
Eugenii Irzykowskiej i Jadwigi (fotografia 6a), z odręczną notatką z 28 sierpnia 
1910 roku: „Kochanej i drogiej Helence posyłamy na pamiątkę naszą podobiznę 
- kochająca matka i siostra”, która może świadczyć o tym, że wówczas kobiety 
(czasowo?) nie przebywały w tym samym miejscu.

9 Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny za rok 1916, Nakładem 
Funduszu Naukowego, Kraków 1916, s. 60 (klasa Ila); Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazyum No
wodworskiego czyli św. Anny za rok 1917, Nakładem Funduszu Naukowego, Kraków 1917, s. 21 (klasa 
Ilia); Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny za rok 1918, Nakła
dem Funduszu Naukowego, Kraków 1918, s. 13 (klasa IVa); Sprawozdanie Dyrektora II Państwowego 
Gimnazyum św. Jacka w Krakowie za rok 1919, Nakładem Funduszu Naukowego, drukiem L. Anczyca 
i sp., Kraków 1919, s. 48 (klasa IVb); Sprawozdanie IIPaństwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie 
za rok szkolny 1920, Nakładem Funduszu Naukowego, Kraków 1920 (klasa V), s. 30; Sprawozdanie 
Dyrektora II Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok 1920/21, Nakładem Funduszu 
Naukowego, Kraków 1921, s. 20 (klasa VI - z adnotacją: uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej).
98 I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z 27 maja 1914 roku, Kraków, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 87.
99 Karta immatrykulacji Ivo Andricia, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katalog studentów 
i studentek zwyczajny, rok szkolny 1913/1914, półrocze II, WF II 375 i Katalog główny studentów za 
rok szkolny 1913/1914, filozofia, II półrocze, S II 252a.

Eugenia Irzykowska wraz z dziećmi zajęła mieszkanie przy ulicy Bonerow- 
skiej 12 II. Zamieszkał w nim także Andrić podczas swojego pobytu w Kra
kowie. Interesujący jest fakt, że cytowany wcześniej list Eugenii Gojmerac 
do Andricia - jedyny dokument potwierdzający adres zamieszkania rodziny 
Irzykowskich w 1914 roku przy ulicy Bonerowskiej 12, wzbudza jednocześnie 
pewną kontrowersję na temat krakowskiego adresu Andricia. Chociaż w cyto
wanym wcześniej listach do Eugenii Gojmerac pisze on, że pod numerem 12 II 
mieszka Helena Irzykowska, on zaś pod numerem 8 III98, w swojej karcie wpisu 
na Uniwersytet Jagielloński z 24 kwietnia 1914 roku w rubryce „adres zamiesz
kania” napisał: Bonerowska 12 II99. Ten właśnie adres Andrić przywołuje we 
wspomnieniu o młodzieńczym okresie spędzonym w Krakowie. W czasie roz
mowy z Vilimem Franćiciem przeprowadzonej w Belgradzie 29 listopada 1961 
roku stwierdza:
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W Krakowie poczułem, że to miasto mi odpowiada, czułem się w nim wspaniale. Śniłem 
wówczas, że po ukończeniu studiów - polonistyki lub slawistyki - będę podążał ścieżką 
nauki, że moje nazwisko będzie można znaleźć wśród nazwisk uczonych Almae Matris 
Cracoviensis... Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa musiałem opuścić Kraków. 
Wierzyłem w jej rychły koniec i mój szybki powrót tak mocno, że nawet swój ubogi bagaż 
pozostawiłem w mieszkaniu przy Bonerowskiej 12. Los sprawił, że nigdy po niego nie wró
ciłem. Przysłowiowej galicyjskiej biedy doświadczyłem wówczas na własnej skórze, lecz 
młodość i wiara w lepszą przyszłość były ponad to wszystko.

[U Krakovu sam osetio da mi to mesto odgovara, osećao sam se u njemu izvrsno. Snevao 
sam tada da ću po zavrsetku studija — polonistike iii slavistike - krenuti putem naukę, da 
će se jednom moje ime naci medu imenima ućenih ljudi Almae Matris Cracoviensis... 
Medutim, morao sam da napustim Krakov kad je izbio prvi svetski rat. Verovao sam u nje- 
gov skori svrsetak i moj brzi povratak tako tvrdo, da sam ćak i svoj mrsavi prtljag ostavio 
u stanu na Bonerovskoj 12. Sudbina je htela da se vise nikąd ne vratim. Poslovicnu galicij- 
sku bedu iskusio sam tada na svojim plećima, ali mladost i vera u budućnost bili su daleko 
iznad svega]100.

100 Fragment rozmowy z notatek Vilima Franćicia przeprowadzonej z Andriciem 28 listopada 1961 
roku w jego mieszkaniu przy ulicy Proleterskih brigada 2a, w Belgradzie, udostępnionych Miloradowi 
Zivanćeviciowi. M. Zivanćević, Andrić u Poljskoj, [w:] idem, Polonica, s. 211.
101 Adres: Bonerowska 12 II Durbeśić wpisał w swojej karcie studiów. Archiwum Uniwersytetu Ja
giellońskiego, Karta wpisu na Uniwersytet Jagielloński Vojmira Durbeśicia-Grobnićkiego, S II 252a.
102 I. Andrić, tekst nieopublikowany, Archiwum Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk, Andrićev lićni 
fond, 941.
103 Chociaż korespondencja Andricia potwierdza fakt, że przybył do Krakowa z Vojmirem Durbe- 
śicem (zob. I. Andrić,' Listy do Mihovila Tomandla z 8 i z 11 kwietnia 1914 -roku, Kraków, [w:] 
idem, Sabrana dela u doadeset knjiga, t. 19, s. 134 i n.), Durbeśić zapisał się na studia w Uniwersytecie 
Jagiellońskim 2 maja 1914 roku, później niż Andrić, który to uczynił 24 kwietnia. Archiwum Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Karta wpisu na Uniwersytet Jagielloński Vojmira Durbeśicia-Grobnićkiego, 
Katalog studentów i studentek zwyczajny, rok 1913/1914 (Wydział Filozoficzny), półrocze II, WF II 
375 i Katalog główny studentów UJ za rok szkolny 1913/1914, filozofia, II półrocze, S II 252a. Karta 

Andrić zamieszkał przy Bonerowskiej z Vojmirem Durbeśiciem - swoim ko
legą z Wielkiego Gimnazjum w Sarajewie, z którym wcześniej studiował w Wied
niu101. W nieopublikowanym rękopisie, przechowywanym w Archiwum Serb
skiej Akademii Nauk, noblista stwierdza: „W taki oto sposób pewien mój dobry 
kolega i ja, ubodzy studenci z Bośni, w przededniu pierwszej wojny światowej 
przybyliśmy na niecały rok do austro-węgierskiego wówczas Krakowa” [„Tako 
smo jedan moj dobar drug i ja, siromaśni studenti iz Bosne, dośli u tada austro- 
-ugarski Krakov na nepunu godinu dana pre Prvog svetskog rata”]102. Jednak 
prawdopodobnie w tym miejscu Andrić nieprecyzyjnie wspomina okoliczności 
swojego przyjazdu, ponieważ w świetle innej wypowiedzi pisarza okazuje się, że 
nie myślał on raczej o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, a decyzja o pozo
staniu w Krakowie została podjęta spontanicznie103:
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Pierwsze kroki [w tym mieście] były nieśmiałe, nieporadne. Nie znałem polskiego. Nie 
wiedziałem, co mam powiedzieć tragarzowi, u którego chciałem zostawić na prze
chowanie walizkę. Ale natychmiast po pierwszym spotkaniu z miastem, z kolegami - 
z atmosferą ówczesnego Krakowa - wiedziałem, że pozostanę tu na dłużej, że podjąłem 
trafną decyzję104 [wyróżn. S.N.B.].

immatrykulacji Ivo Andricia, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katalog studentów i studentek 
zwyczajny, rok szkolny 1913/1914, półrocze II, WF II 375 i Katalog główny studentów za rok szkolny 
1913/1914, filozofia, II półrocze, S II 252a.
104 Z. Targosz, Wywiad z Ivo Andriciem, „Przekrój” 1970, nr 1337, s. 1. Zbigniew Targosz nie pisze 
o tym, w jakim języku przeprowadzona została rozmowa. Z tego powodu nie wiemy także, kto - 
ewentualnie - jest autorem tłumaczenia wypowiedzi noblisty na język polski.
105 W swojej książce Miroslav Karaulac wspomina Stanisława Lama, „szkolnego kolegę Andricia”, 
powołując się na korespondencję z nim. W rodzinie Lamów nie było osoby o takim imieniu. Mamy 
najprawdopodobniej do czynienia z błędem - chodzi o Władysława Lama. Por. M. Karaulac, op. cit., 
s. 99. Krewny Władysława Lama, Stanisław Lam (ur. w 1891 roku), historyk literatury i wydawca, 
nie miał żadnych związków z Bośnią, a ponieważ zmarł w 1965 roku, nie mógł w 1978 roku kore
spondować z Karaulcem. Wspomnienia Stanisława zawiera książka: S. Lam, Życie wśród wielu, oprać. 
A. Lam, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968, którą przygotował do druku Andrzej 
Lam. W posłowiu jego autorstwa możemy znaleźć genealogię rodziny Lamów (ibidem, s. 425), uzu
pełnioną przez Andrzeja Lama w korespondencji ze mną.

Na nią zaś niewątpliwie wpłynął fakt, że w tym mieście przebywali jego przy
jaciele z Bośni. Andrić i Durbeśić nie znaleźli się pod tym adresem przypadkowo, 
ponieważ w budynku po przeciwnej stronie ulicy, przy Bonerowskiej 9, mieszkał 
z rodzicami gimnazjalny kolega Andricia — Władysław Lam105, urodzony w miej
scowości Konjic w Hercegowinie i spokrewniony z Irzykowskimi. We fragmen
cie prozy autobiograficznej wybitny malarz i profesor Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku tak wspomina lata gimnazjalne, spędzone w Sarajewie, gdzie jego 
ojciec Romuald pracował w banku państwowym:

W jednym z nich [sarajewskich budynków - S.N.B.] mieści się gimnazjum, do którego 
uczęszczałem przez siedem lat. Wśród kolegów, dziś już po większej części zapomnianych, 
był Ivo Andrić. Mieszkał z matką na południowym stoku Sarajewa zwanym Bistrik, w sta
rym bośniackim domu. Byliśmy wówczas jeszcze bardzo młodzi i niewykształceni, ale stop
niowo zarysowywały się różne nasze skłonności i upodobania, za które byliśmy chwaleni 
lub ganieni. I tak na przykład Andricia stale karcił nauczyciel rysunków, a nawet bił go 
linijką, choć nie ulega wątpliwości, że przyczyną rzekomej nieudolności była niechęć do
stosowania się do martwych szkolnych schematów. Był, natomiast, rzeczywiście podob
nie jak ja, słabym matematykiem i z tego powodu obaj powtarzaliśmy szóstą klasę, jako 
jedyni repetenci. To nas zbliżyło ku sobie. Wychowawca wyznaczył nam miejsce w ostat
niej, tak zwanej oślej ławce, gdzie przesiedzieliśmy cały rok, słuchając wiadomości już raz 
wysłuchanych. Dla zabicia czasu rysowałem, Ivo zaś czytał. Zbiór powieści zgromadził 
w wentylacji i musiał tylko ręką sięgnąć, odsunąć metalową pokrywę otworu, a już miał 
przed sobą nową książkę. Z tej lektury korzystałem również, ale tylko gdy mi powiedział, 
że warto przeczytać jakiś fragment lub całość. [...] Po tym jakby straconym roku szkolnym 
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rozstaliśmy się, gdyż wyjechałem z rodzicami z Sarajewa, ale po trzech latach spotkaliśmy 
się znów w Krakowie. lvo zamieszkał u mojej ciotki Irzykowskiej, na ulicy 
Bonerowskiej, gdzie ja również mieszkałem, tyle, że po przeciwnej stronie 
ulicy [kamienice oznaczone numerami 9 i 12 mieszczą się - dodajmy - naprzeciwko sie
bie - S.N.B.]. Widywaliśmy się często, ale nasze drogi życiowe rozchodziły się. On uczęsz
czał na Uniwersytet Jagielloński, a ja na Akademię Sztuk Pięknych. [...] Gdy wybuchła 
pierwsza wojna światowa, która podobnie jak druga zniszczyła wiele cennych ludzkich 
wartości, nasz kontakt został dwukrotnie zerwany, ale przyjaźń nie zgasła, podtrzymywana 
wymianą listów, które dla mnie były zawsze miłą niespodzianką. Ale ostatni, otrzymany 
z Belgradu w lutym ubiegłego roku, bardzo jest nieczytelny. Skarży się w nim na wzrokowe 
niedomagania, które mu utrudniają czytanie i pisanie106. W grudniu ubiegłego roku, pod
czas mego pobytu w Sarajewie, gdzie miałem wystawę moich obrazów, dowiedziałem się, że 
Ivo leży w szpitalu ciężko chory. Po kilku dniach przeczytałem w prasie, że lekarze dostrze
gają pewną poprawę w stanie chorego. Jednak starość często bywa bezlitosna i okrutna10 
[wyróżn. — S.N.B.].

106 W rozmowie telefonicznej bratanek Władysława Lama - Andrzej Lam - polonista, emerytowany 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, poinformował mnie, że przed śmiercią Władysław zniszczył 
wszystkie swoje listy, zaś jedynym źródłem wiedzy, jaki życzył sobie upublicznić, są te jego wypowiedzi 
wspomnieniowo-autobiograficzne, które zostały przez niego opublikowane.
10/ W. Lam, Wspomnienie o Ivo Andriciu, „Miesięcznik Literacki” 1975, nr 6 (VI), s. 141 i n. O tej 
mającej miejsce w 1974 roku wizycie Władysława Lama, „który, pomimo siedemdziesięciu jeden lat, 
przyjechał do Sarajewa swoim samochodem” pisze Ljubo Jandrić. Lj. Jandrić, Sa loom Andrićem 
(1968-1975), Srpska krtjizevna zadruga, Beograd 1977, s. 371.
108 Zob. I. Andrić, List do MihovilaTomandla z 6 kwietnia 1914 roku, Kraków, [w:] idem, Sabrana 
dela u dvadeset knjiga, t. 19,s. 133 oraz: idem, List do Tugomira Alaupovicia z 9 kwietnia 1914roku, 
Kraków, [w:] Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 19, s. 325.
10‘’ Idem, List do Eugenii Gojmerac z 19 maja 1914 roku, Kraków, [w:] idem, Sabrana dela u dva
deset knjiga, t. 19, s. 86.

Pomimo że w zasadzie nie ma wątpliwości, gdzie kto mieszkał na Bonerow
skiej, w swoich najwcześniejszych listach wysyłanych z Krakowa na początku 
kwietnia 1914 roku do innych osób, Andrić jako swój adres konsekwentnie 
wskazywał Bonerowską 9 III108. Powodem tego jest najprawdopodobniej fakt, że 
po przybyciu do Krakowa Andrić i Durbeśić zatrzymali się najpierw pod tym ad
resem, u ich przyjaciela - Władysława Lama, a następnie - z jego pomocą - prze
prowadzili się do ciotki Lama - Eugenii Irzykowskiej mieszkającej w budynku po 
przeciwnej stronie ulicy, pod numerem 12. To jednak tylko częściowo wyjaśnia 
przyczyny, dla których już po hipotetycznej przeprowadzce do wynajmowanego 
pokoju u Irzykowskich, potwierdzonej w karcie wpisu na Uniwersytet Jagielloń
ski (z datą 24 kwietnia 1914 roku), w liście do Eugenii Gojmerac z 19 maja 1914 
roku Andrić jako swój adres nadal wskazywał Bonerowską 9 III109. Czy powodem 
była troska o dobre imię Heleny, dbałość o to, aby nie zranić uczuć panny Go- 
jemrac, czy może inne „dyplomatyczne” względy?
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8. Karta meldunkowa Władysława Lama

Karta meldunkowa
Numer domu U1¡ca

Wprowadził się w dniu
/¿O//

Imię i nazwisko, wiek, 
religia i stan

i Godność lub zatru- 
J dnienie

| Miejsce urodzenia

Przynależność do 
gminy i kraju

Zkąd teraz przybywa

Imiona i wiek towarzy
szących żony i dzieci

. 1 z -----------

“2x? zV-1-A.. __

Czem się legitymuje

Kiedy i dokąd się wyprowadził

dnia / // 191/j/ ty.

Podpis właściciela domu . Podpis podnajmującego

■■ . ¿-swl
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9. Karta meldunkowa Mieczysława Lama
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Chociaż te pytania pozostaną bez jednoznacznych odpowiedzi, niewątpliwy 
jest fakt, że to właśnie przy ulicy Bonerowskiej rozpoczyna się jasny, świetlisty 
krakowski okres biografii Andricia. Okoliczności wynajęcia przez niego mieszka
nia w Krakowie rodzą natomiast kolejne dylematy, związane z motywami, któ
re doprowadziły go do podjęcia decyzji o rozpoczęciu studiów właśnie w tym 
mieście. Czy Helena Irzykowska i Ivo Andrić poznali się w Bośni jeszcze przed 
jego przybyciem do Krakowa? Czy Andrić przyjeżdżając do tego miasta wiedział 
o istnieniu kobiety?

Dzięki przywołanemu fragmentowi wspomnień Władysława Lama dowiadu
jemy się, że jego rodzina w roku szkolnym 1909/1910 (kiedy Andrić powtarzał 
szóstą klasę gimnazjum) przebywała w Sarajewie. Andrić i Lam dzielili wówczas 
szkolną ławę. W tym czasie (od 1905 do 1910"°) w Sarajewie mieszkali tak
że Irzykowscy. Wcześniej, od 1901 do 1904 roku, rodzina przebywała w Tra- 
vniku, co potwierdzają świadectwa Heleny ze szkoły podstawowej. Biorąc pod 
uwagę fakt, że Lamowie i Irzykowscy przebywali daleko od ojczyzny, w obcym 
im środowisku, z pewnością wiedli intensywne wspólne życie rodzinne, o czym 
świadczy fotografia z Bośni (fotografia 11) oraz fragment autobiograficznej prozy 
Władysława Lama, który przywołuje słowa ojca: „Pamiętasz dzień urodzin Fran
ca Jozefa sprzed kilku tygodni? Wracałem tego dnia o zmierzchu od Irzykowskich 
przez Bistrik”110 111.

110 Fakt ten potwierdzają dokumenty administracji austro-węgierskiej, na podstawie których do
wiadujemy się, że w okresie od 1905 do 1910 roku Aleksander Irzykowski pełnił funkcje sędziego 
(Bezirksgerichter) Sądu Okręgowego w Sarajewie. Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Unga
rischen Monarchie fur das Jahr 1905, Druck und Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 
1905, s. 1071; Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1906, 
Druck und Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1906, s. 1099 (GerichtsRichter)-, Hof- und 
Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie Jur das Jahr 1907, Druck und Verlag der 
K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907, s. 1121 (Bezirksrichter)', Hof- und Staats-Handbuch der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie Jur das Jahr 1908, Druck und Verlag der K.K. Hof- und Staats
druckerei, Wien 1908, s. 1149 (Bezirksrichter)', Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungari
schen Monarchie für das Jahr 1909, Druck und Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1909, 
s. 1195 (Bezirksrichter)', Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das 
Jahr 1910, Druck und Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1910, s. 1220 (Bezirksrichter)', 
Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie Jur das Jahr 1914, Druck und 
Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1914, s. 1313 (Bezirksrichter).
111 W. Lam, Miasteczko nadNeretwą..., s. 44.

Ponieważ Władysław Lam i Ivo Andrić byli przyjaciółmi, jest bardzo praw
dopodobny fakt, że Andrić miał okazję, jeżeli nawet nie spotkać, to przynajmniej 
zobaczyć krewniaczki swojego kolegi. Być może siostry Irzykowskie poznały tak
że innych działaczy Młodej Bośni.
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11. Lamowie i Irzykowscy, od lewej: Olga Jarosiewicz (po mężu: Lam), Romuald Lam, 
Jadwiga Irzykowska, siedzą od lewej: Władysław Lam, Bolesław Lam, Mieczysław Irzykowski 

i Mieczysław Lam. Archiwum rodzinne Czesławy i Jacka Żuławskich

Kiedy ojciec młodego Lama otrzymał stanowisko dyrektora katastru w Tuzli, 
Władysław wraz z braćmi rozpoczęli naukę w gimnazjum, którego dyrektorem 
od 1910 roku był - co niezwykle ważne - Tugomir Alaupovic, człowiek, który 
odegrał bardzo dużą rolę nie tylko w życiu Andricia, ale także całego młodobo- 
śniackiego pokolenia (jego wychowankami byli m.in. Gavrilo Princip i Trifko 
Grabeż - organizatorzy i wykonawcy zamachu na Franciszka Ferdynanda)"2. * i 

112 Tugomir Alaupović (1870, Dolać, BiH - 1958, Zagrzeb), pseud. Tugomir bosanski Hrvat, Tu
gomir Hrvat-Bośnjak, Tugorod Hrvat Sarajlija, Marko Alaupović. Poeta, krytyk literacki i polityk 
o orientacji projugosłowiańskiej. Studiował filologię klasyczną w Zagrzebiu oraz slawistykę w Wied
niu, u prof. Vatroslava Jagicia. Pracował jako nauczyciel w Sarajewie (1904-1910), w 1910 roku 
jako dyrektor Wielkiego Gimnazjum w Tuzli. Po zamachu sarajewskim sądzony za projugosłowiańską 
działalność oświatową, internowany w klasztorze św. Antoniego w Sarajewie, gdzie przebywał do wy
zwolenia Zagrzebia w 1917 roku. W latach 1913-1915 pracował na stanowisku doradcy rządowego
i kuratora szkół średnich w Bośni i Hercegowinie (1913-1915). Był członkiem Rady Krajowej Ser
bów, Chorwatów i Słoweńców oraz ministrem ds. wiary w trzech pierwszych rządach Królestwa 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Od 1922 do 1929 roku członek a następnie wiceprzewodniczący 
Rady Państwa. W 1933 roku ciężko chory osiedlił się na stałe w Zagrzebiu, gdzie zmarl. Alaupović aż 
do swojej śmierci wspierał Andricia, był nie tylko jego mentorem, ale także człowiekiem, który umoż
liwił mu dyplomatyczną karierę.
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W 1912 roku rodzina Lamów przeniosła się do Krakowa, aby synowie Romualda 
mogli podjąć studia113. We fragmencie prozy autobiograficznej Władysław tak 
wspomina ten okres:

113 Początkowo rodzina Lamów mieszkała przy ulicy Krowoderskiej 17, a następnie przeprowadziła się 
na Bonerowską 9. Zob. Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział II, Karty meldunkowe, KM 267.
114 W. Lam, Światła i cienie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1984, s. 33, 36 i n.
115 Konsekwencja antysłowiańskiej polityki Imperium Osmańskiego było obejmujące dużą część Bał
kanów powstanie, które wybuchło w 1875 roku w prowincjach: bośniackiej i hercegowińskiej. Walki 
trwające od 1875 do 1878 roku zakończyły się klęską Turcji. Na mocy postanowień Kongresu Berliń
skiego, którego uczestnicy obradowali od 13 czerwca do 13 lipca 1878 roku, mocarstwa europejskie 
przekazały władzę administracyjną nad Bośnią i Hercegowiną Austro-Węgrom, zmieniając w ten spo
sób prawny i polityczny status tych prowincji.
116 D. Drljaća, Kolonizacija i ¿ivot Poljaka u jugoslovenskim zemljama od kraja XIX veka dopolovine 
XXveka, oprać. D. Bandić, Srpska akademija nauka i umetnosti. Etnografski Institut, Beograd 1985, 
s. 31 i n.

W Krakowie zajęliśmy skromne mieszkanie. Najstarszy brat, Bolek, został przyjęty na 
Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, młodszy Mietek do Wyższej Szkoły 
Handlowej, a ja na Akademię Sztuk Pięknych. [...] Często naszą rodzinę odwiedza
li Ivo Andrić, mieszkający w sąsiedztwie u mojej ciotki Irzykowskiej, a studiujący na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, i wspomniany starszy kolega Jan [Jovan] B[i]jelić. Już sama 
rozmowa w ich języku, bez względu na temat, cieszyła nas wszystkich. Czuliśmy, że istnieje 
serdeczna więź łącząca nas z ich krajem, który opuściliśmy przed dwu laty bez 
żalu114 [wyróżn. S.N.B.].

Irzykowscy i Lamowie to nie jedyne polskie rodziny, których losy, za sprawą 
szczególnych uwarunkowań politycznych pod koniec XIX wieku, związały się 
z Bośnią. Wyjazdy Polaków stanowiły zaledwie część migracji, które rozpoczęły 
się w 1878 roku, po Kongresie Berlińskim. Na mocy jego postanowień Bośnia, 
pozostając formalnie częścią Imperium Otomańskiego, przeszła w ręce Austro- 
-Węgier115. „Wędrówki” te były następstwem umacniania austriackich rządów 
i osłabiania tendencji narodowych, celu ukrytego pod hasłami oświeconej poli
tyki Austro-Węgier wobec narodów, które znalazły się w granicach monarchii. 
W oficjalnej propagandzie sprowadzał się on do hasła podnoszenia poziomu cy
wilizacyjnego zacofanych regionów państwa, ale jego drugie dno najwyraźniej 
uwidoczniło się w momencie wkraczania do Bośni wojsk austriackich, kiedy to 
polscy oficerowie i rekruci z Galicji, wcieleni siłą w szeregi armii lub zgłasza
jący się do niej dobrowolnie, krwawo stłumili bunt ludności muzułmańskiej. 
W następstwie tej polityki w okresie od 1879 do 1914 roku do Bośni przyby
ło 200 000 osadników, wśród których, oprócz Niemców, Węgrów, Włochów 
i Czechów, znaleźli się także polscy rolnicy. Akcji kolonizacyjnej towarzyszyło 
wysiedlanie ludności muzułmańskiej, która zmuszana była do sprzedaży ziemi 
i wyjazdu do Imperium Otomańskiego lub sąsiedniej Albanii116.
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Z powodu licznych problemów natury politycznej, wojskowej i admini
stracyjnej, które napotykały władze austriackie, konieczne było zorganizowanie 
struktur administracyjno-prawnych, umożliwiających zastąpienie przestarzałego 
tureckiego systemu zarządzania prowincją. Brak wykwalifikowanej kadry admini
stracyjnej i negatywny stosunek bośniackich Serbów i Chorwatów do urzędników 
narodowości niemieckiej i węgierskiej przesądziły o tym, że władze austriackie 
zdecydowały się wykorzystać do tego celu inteligencję pochodzenia słowiańskie
go z innych regionów monarchii, przede wszystkim zaś Czechów i Polaków. Ich 
zadaniem było nie tylko reprezentowanie interesów państwa, ale także nawiąza
nie lepszych stosunków z miejscową ludnością. By to ułatwić, władze austriackie 
przeprowadziły na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Jana Kazi
mierza we Lwowie akcję mającą zachęcić studentów i absolwentów tych instytucji 
do pracy w Bośni (formą rekompensaty za zatrudnienie w „trudnych warunkach” 
w odległej prowincji była możliwość szybkiej kariery zawodowej). Dzięki tej akcji 
na przełomie XIX i XX wieku do Bośni zaczęli wyjeżdżać polscy lekarze, sędzio
wie, inżynierowie i nauczyciele117, zaś w grupie urzędników wysłanych przez wła
dze austriackie znalazła się rodzina Grabiańskich, przodków Irzykowskich i La
mów, których rodzinne losy związane są z biografią Ivo Andricia. Bracia: Tadeusz 
i Florian Grabiańscy pracowali w Bośni jako urzędnicy sądowi. Ich siostrą była 
Klementyna Grabiańska, po mężu Jarosiewicz, matka Eugenii (po mężu Irzykow
skiej), której córką była Helena Irzykowska. Siostra Eugenii - Olga Jarosiewicz, 
wyszła za mąż za Romualda Lama, a ich dziećmi byli: Władysław, Mieczysław 
i Bolesław - gimnazjalni koledzy Andricia. Ojciec Heleny Irzykowskiej, Aleksan
der pracował w Bośni od 1889 roku118. W tym też roku, w kościele Apostoła Pio
tra, Eugenia Jarosiewicz zawarła z nim małżeństwo. Informację tę zawiera także 
odręczna notatka na podaniu o wydanie dowodu osobistego Eugenii Irzykowskiej. 
Dokument znajduje się w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział 
II, SrGKr, 884, s. 727. Dowiadujemy się z niego, że Eugenia Jarosiewicz urodziła 
się w 1871 roku (Ustrzyki Dolne), a jej rodzicami byli Julian i Klementyna119.

117 Przed wybuchem pierwszej wojny światowej w Bośni pracowało około 600 Polaków, zasilających 
przede wszystkim średnią warstwę urzędniczą. Informację tę przywołuję za pracą Dariusza J. Gregor- 
czyka, w której znajduje się obszerna literatura przedmiotu. D.J. Gregorczyk, Misje księdza Macieja 
Czermińskiego SJ do Polonii bośniackiej w latach 1898-1909, „Studia Bobolanum” 2007, nr 3, s. 47- 
-64. Interesująca literatura znajduje się także w książce: Polacy w Bośni, Polacy o Bośni. Przewodnik 
bibliograficzny z komentarzami, red. K. Wrocławski, M. Bogusławska, N. Różycki, Uniwersytet 
Warszawski. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2003.
1,8 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1889, Lwów 
1889, s. 51, który potwierdza, że Aleksander Irzykowski pracował wówczas jako auskultant w Bośni.
119 Akt małżeński, potwierdzający tę informację, otrzymałam dzięki uprzejmości Jacka Żuławskiego. 
W zbiorach rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie znajduje się list z 23 sierpnia 1889 roku, 
w którym dziadek Eugenii - Konstanty Grabiański, wyraża zgodę na ślub wnuczki Eugenii Jarosie-
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14. Nazwiska Aleksandra Irzykowskiego, Ludwika Grządziela i Ivana Durbeiicia - 
brata Vojmira na spisie pracowników Sądu Najwyższego w Sarajewie w 1914 roku
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W Bośni, w gimnazjum sarajewskim, Andrić poznał także innego Polaka - 
Ludwika Grządziela (urodzony 30 marca 1892 roku, Kotor Varos, Bośnia), 
którego - podobnie jak jego dwie siostry - spotkał podczas swojego pobytu 
w Krakowie w 1914 roku. Grządziel i Andrić byli uczniami tej samej klasy do 
momentu, gdy ich drogi rozeszły się z powodu konieczności powtarzania przez 
przyszłego noblistę szóstej klasy. Ludwik zakończył naukę w sarajewskim gimna
zjum egzaminem maturalnym 29 czerwca 1910 roku. W tym samym roku jego 
ojciec, także Ludwik (urodzony w 1863 roku, Wadowice) - prawnik, absolwent 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego* 120, radca sądowy w Bośni, wysłał swoje dzie
ci do szkół w Krakowie, podczas gdy sam pozostał w Sarajewie (mieszkał przy 
ulicy Vancaseva 4). Ludwik Grządziel (syn) w roku szkolnym 1910/1911 roz
począł studia medyczne w Uniwesytecie Jagiellońskim121. Zmobilizowany pod
czas pierwszej wojny światowej i wcielony w szeregi marynarki wojennej zginął 
4 grudnia 1916 roku w Corabii (Rumunia)122. Siostry Ludwika: Zofia (urodzona 
30 czerwca 1893 roku, Bugojno, Bośnia) i Maria (urodzona w 1894 roku, Sre
brenica, Bośnia) po powrocie do kraju w 1910 roku uczęszczały do gimnazjum 
w Krakowie i wspólnie z bratem zamieszkały przy ulicy Grabowskiego 13123. Po 
ukończeniu gimnazjum Zofia Grządziel studiowała na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego jako studentka nadzwyczajna w roku akademickim 
1912/1913 oraz 1913/1914124. Jej młodsza siostra Maria w drugim semestrze roku 
akademickiego 1916/1917 także byłą słuchaczką wykładów na tym wydziale125. 
Dzięki zachowanej karcie immatrykulacyjnej Zofii wiemy, że brat oraz siostry 
w czasie pobytu Andricia w Krakowie mieszkali przy ulicy Straszewskiego 5126.

wicz z Aleksandrem Irzykowskim. Oddział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, przyb. 
1332/06. W tym miejscu trzeba także wspomnieć o rym, że nie jest prawdziwa uwaga Mirosława Ka- 
raulca, który mając na myśli aneksję Bośni i Hercegowiny w 1908 roku, stwierdza, że małżonek pani 
Irzykowski „wyjechał do Bośni w pierwszych dniach okupacji” [„otiśao (je) u Bosnu u prvim danima 
okupacije”]. Miroslav Karaulac, op. cit., s. 99.
120 Archiwum Uniwesytetu Jagiellońskiego, Katalog studentów zwyczajnych z roku akademickiego 
1881/1882, I półrocze, WP II 200.
121 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katalog studentów i studentek zwyczajnych i nadzwy
czajnych z roku akademickiego 1910/1911, 1 półrocze, WL II 321.
122 U. Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach pierwszej wojny światowej, Universitas, Kraków 
1990, s. 148.
123 Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, Spis ludności miasta Krakowa za 1910 rok, 
29/90/5, poz. 2792, poz. 2793-2794.
124 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katalog studentek zwyczajnych, studentów i studentek 
nadzwyczajnych z roku akademickiego 1912/1913,1 półrocze, WF II 369.
125 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katalog studentek zwyczajnych, studentów i studentek 
nadzwyczajnych z roku akademickiego 1916/1917, II półrocze, WF II 381.
126 O znajomości Andricia z rodziną Grządzielów wspominał Vilim Francie. V. Franćić, Gdy Ivo 
Andrićstudentem był, „Dziennik Polski” 1964, nr 109, s. 3.
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Interesujący jest fakt, że Ludwik Grządziel i Aleksander Irzykowski pracowali 
w tym samym sądzie w Sarajewie (zob. fotografia 14), co wskazuje na to, że ro
dziny najprawdopodobniej się znały127.

127 Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1914, s. 1313.
128 Władysław Nieć (ur. 1859, Czchów, obw. bocheński, Galicja), wyzn. rzymskokatolickie, naro
dowość polska, obywatelstwo austriackie; ojciec Michał, nauczyciel ludowy, zamieszkały w Czcho
wie. Po ukończeniu studiów prawniczych 31 grudnia 1881 roku obronił doktorat (15 lutego 1889). 
W uniwersytecie studiowali także jego bracia: Julian (ur. 1865, Czchów), Teofil (ur. 1870, Czchów), 
Michał (ur. 1875, Czchów). Zob. M. Barcik, P. Gaszyński, D. Grodowska-Kulińska, U. Per
kowska, P.M. Żukowski, Corpus studiosorum Universitatis Iagiellonicae 1850/51-1917/18, t. III: 
M-N, red. K. Stopka, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2011, s. 685-688. 
Po przybyciu z Bośni do Krakowa zajmował się kupiectwem. W Spisie ludności miasta Krakowa za 
1910 rok, Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, 29/90/12, poz. 2972, czytamy, że był on 
„właścicielem banku towarów orientalnych i hurtowni win”. Działalność tę prowadził w Krakowie od 
1897 roku jeszcze przed przyjazdem do niego w 1909 roku. Fakt ten potwierdzają dokumenty wpisu 
firmy Dr Nieć i Spółka (z Nikolą Franiceviciem i Ivanem Paviciciem, kupcami z Sarajewa) do rejestru 
sądowego: Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział II, Rejestr Handlowy przy Sądzie Okręgowym 
w Krakowie 1855-1950, RH 13, А II 217. Pomimo faktu, że w Kalendarzu krakowskim jego nazwisko 
pojawia się dopiero od roku 1910, w Księdze adresowej miasta Krakowa z 1905 roku znajduje się in
formacja, że jest on współwłaścicielem „Składu win Wyspiańskich, koniaków, śliwowicy i rumu” przy 
Rynku Głównym 25. Zob. Kalendarz krakowski Józefa Czecha na rok 1910, nakł. Drukarni „Czasu”, 
Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, Kraków 1914, s. 185, oraz Księga adresowa 
królewskiego stołecznego miasta Krakowa i królewskiego wolnego miasta Podgórza 1905, nakł. Spółki 
Wydawniczej Józef Knapik i Stefan Mikulski, Kraków 1904, s. 311.
129 H. Kreśevljaković, Izabrana djela, t. 4, Veselin Masleśa, Sarajevo 1991, s. 199, orazT. Kruśe- 
vac, Bosanskohercegovacki listoviuXIX veku, Veselin Masleśa, Sarajevo 1978, s. 177, za: Polacy w Bośni, 
Polacy o Bośni..., s. 36. Potwierdzenie tego faktu możemy odnaleźć w Spisie ludności miasta Krakowa za 
1921 rok, Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, 29/91/6, poz. 7888, w którym znajdujemy 
informcję: „na stałe w Krakowie od 1909 roku”.
130 Daty urodzin dziedi Władysława Niecia: Wanda ur. 3.11.1892; Helena ur. 14.04.1894; Kazimierz 
ur. 6.10.1895; Mieczysława 18.10.1898; Aleksandra 23.11.1900; Michalina 2.10.1902; Władysław 
20.05.1904. Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, Spis ludności miasta Krakowa za 1910 
rok, 29/90/5, poz. 2972.
131 M. Barcik, P. Gaszyński, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, P.M. Żukowski, 
op. cit., s. 684.

W krakowskim gronie towarzyskim Andricia znalazły się także - co war
te podkreślenia - dzieci innego reemigranta, Władysława Niecia, doktora nauk 
prawnych128, wiceburmistrza Sarajewa w latach 1899-1903, absolwenta Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, który w latach 1895-1909 przebywał w Sarajewie129: Wan
da, Helena, Kazimierz oraz nieco młodsi: Aleksandra, Michalina i Władysław 
(wszyscy urodzeni w Sarajewie130 131). Rodzina mieszkała przy ulicy Granicznej 11. 
Jedna z córek Władysława Niecia - Wanda - w okresie pobytu Andricia w Kra
kowie studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1917 roku ukończyła na
ukę, doktoryzując się w zakresie filologii germańskiej na podstawie rozprawy 
pt. Textgeschichte des Briefwechsels zwischen Schiller und Goethexix, napisanej pod 
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kierunkiem germanisty Spiridiona Vukadinovicia132. Czy właśnie ona mogła być 
prototypem Wandy, bohaterki jednoaktówki Andricia, na co wskazywałaby po
zycja społeczna jej majętnego ojca? Odpowiedź na to pytanie pozostanie, niestety, 
zagadką. Chociaż wiadomo, że rodzina przebywała w Krakowie w roku 1921, co 
potwierdza Spis ludności miasta Krakowa za 1921 rok, ona ani jej starsze siostry już 
w nim pod tym nazwiskiem nie figurują (najprawdopodobniej wyszły za mąż)133.

I, I, 2 Ciekawy wydaje się fakt, że Spiridion Vukadinović (ur. 7 marca 1870, Wiedeń, zm. 25 maja 
1938, Kraków), który wywodzi! się z rodziny protestanckiej, w oficjalnych kontaktach posługiwał się 
wyłącznie językiem niemieckim (w tym języku również wykładał) i określa! swoją narodowość jako 
austriacką, miał bardzo dobre kontakty ze studentami. Zob. Złota Księga Wydziału Filologicznego, red.
J. Miklaszewska, J. Mizera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 215-222; U. Perkowska, 
Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Unioersitatis Iagiellonicae 1850-1945, Księgarnia Akade
micka, Kraków 2007, s. 427. Jego poczucie tożsamości narodowej może wskazywać na to, że chociaż 
w okresie pobytu Andricia w Krakowie był on wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, raczej nie 
nawiązali oni kontaktów.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, Spis ludności miasta Krakowa za 1921 rok, 
29/91/6, poz. 7888.
134 J. Albin, Polacy w Jugosławii, Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1983, s. 5.

System oświaty i administracyjna organizacja monarchii stworzyły Andricio- 
wi - podobnie jak wielu Polakom z Galicji, którzy z odległych regionów Austro- 
-Węgier wyruszali w przeciwnym kierunku: do Bośni - szansę rozwoju czy nawet 
szybkiej kariery. Oświecone oblicze cesarstwa umożliwiło mu opuszczenie „mro
ku” bośniackiej kasaby, studia w znanych europejskich uniwersytetach i wyjście 
w świat. Polacy natomiast, mniej lub bardziej świadomie, stawali się narzędziem 
polityki Austro-Węgier wobec mieszkańców nowo zdobytej prowincji134. Jednak 
ich wyjazdy do Bośni, pomimo możliwości osiągnięcia wysokiego statusu spo
łecznego, były okupione ciężką pracą, wysiłkiem i poniżeniami, których źródło 
stanowili nierzadko przełożeni - Polacy. Łączyły się one także ze świadomością 
przynależności - bez względu na słowiańskie pochodzenie - do grupy znienawi
dzonych „szwabów”, poczuciem wykorzenienia i zgodą na ciągłe przemieszczanie 
się. Wyjazdy te były złem koniecznym, towarzyszyły im tęsknota za ojczyzną 
i nadzieja na powrót do niej.

Losy rodziny „pięknej Polki”, urodzonej w Bośni Heleny Irzykowskiej, po
zwalają na nowo odczytać tę postać w twórczości Andricia. Dzięki informacji 
o jej bośniackim dzieciństwie, staje się ona czymś więcej niż jedynie figurą mo
dernistycznych i ekspresjonistycznych, zachodnioeuropejskich fascynacji twórcy. 
W świetle informacji o historii jej rodziny, której losy stanowią pewien schemat 
drogi życiowej wielu innych, nie tylko polskich, rodzin z Galicji, okazuje się, 
że Helena nie uosabia wyłącznie świata zachodnioeuropejskiej kultury, jak tego 
chcą badacze, ale przede wszystkim świat rodzimej Bośni.
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Choć po jej opuszczeniu Andrić nigdy już do Bośni nie powrócił na stałe, 
jak gdyby nie było to miejsce, co znamienne, w którym mógłby mieszkać, w po
chodzącym z 1936 roku opowiadaniu Smrt u Sinanovoj tekijiXi5 {Śmierć w tekkie 
Sinanaxi(>) jugosłowiański twórca tak pisze o jego bohaterze: „Nie powinni tedy 
żałować, że odjeżdża do Bośni, w której przyszedł na świat i która pełna jest kra
sy niewysłowionej, jak żaden kraj na świecie. Człowiek jest dłużnikiem swoich 
rodzinnych stron”135 136 137. „Dług” wobec opuszczonej przez niego Bośni, o którym 
mowa, Andrić spłacał przez całe swoje życie, przyglądając się jej z różnych per
spektyw - nie tylko z pozycji historyka, ale także z perspektywy indywidualnej, 
autobiograficznej. W tym drugim przypadku, przywoływana jako widziana z po
zycji „tu i teraz” wieku młodzieńczego albo przedstawiana z odległej perspekty
wy czasowej i przestrzennej, zjawiała się we wspomnieniu jako spowita blaskiem 
słońca, wyśniona i nieuchwytna Helena - fantazmat „kraju lat dziecinnych” 
i upragnionej ojczyzny. Warunkiem żywotności tego wyobrażenia było niemożli
we do zaspokojenia pragnienie, tęsknota, nostalgia, o której pisał w opowiadaniu 
Helena, kobieta, której nie ma-. „Wiem, wszędzie i zawsze może się pojawić Hele
na, kobieta, której nie ma. Oby tylko nie ustało moje oczekiwanie”138.

135 I. Andrić, Smrt u Sinanovoj tekiji, [w:] idem, Pripovetke, Srpska knjizevna zadruga, Beograd 
1936, s. 33-49.
136 Idem, Śmierć w tekkie Sinana, [w:] idem, Wakacje na południu. Wybór opowiadań, s. 21-40.
137 Ibidem, s. 48.
138 Idem, Helena, kobieta, której nie ma..., s. 283.
139 Vilajet (z rur.) - prowincja.

Postaci Andriciowskiej Heleny nie można zatem utożsamiać ze światem Za
chodu, podobnie jak Bośni w twórczości jugosłowiańskiego noblisty nie sposób 
odczytywać wyłącznie jako „ciemnego vilajetu139”. W kontekście historii rodziny 
Irzykowskich przepaść pomiędzy mrokiem Orientu i światłem Zachodu zostaje 
zniwelowana. W artystycznej wyobraźni Andricia Helena jawi się jako jasny, po
godny świat bośniackiego dzieciństwa, niespodziewanie odnaleziony w austro- 
-węgierskim Krakowie.
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15- Helena Żuławska — zdjęcie z podania o potwierdzenie tożsamości
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Zu*

Do

Świetnego Starostwa Grodzkiego

w Krakowie.

Niżej podpisaniu/uprasza Świetne Sta- 

Rysopis rostwo Grodzkie o łaskawe potwierdzenie /*/

załączonej fotografji jako świadectwo iden-

Zatrudnienie: "styczności.

Rok i miejsce urodzenia tyoiudk/ufc kż

Wzrost: /t<iju\j_____ _______ _____ _____

7 warz:

Włosy!

Oczy:

¿Otyli 6-me-^s/iZ

y**w _
UllklPór /

Usta: jujlMejitUtlue,

Nos:__  *...

Jakimi językami włada:

Przynależność: ... ..............................

Slan:

Szczególne znaki: ..

Rclieia: №)<“ 

¡mik ojca : ^JldUnudtt ż

„ matki:

Książeczka wojskowa Nr______

Podpisy dwóch Świadków:

„Sxkokica-, Kraków, Siewiki Ł L »kl. 1<M.

15a. Podanie Heleny Żuławskiej (z domu Irzykowskiej) 
o potwierdzenie tożsamości, lata trzydzieste XX wieku
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VI

Prastara matrona

W liście wysłanym z Krakowa do Eugenii Gojmerac, w którym Andrić prosi 
ją o zeszyty nutowe dla - jak można by przypuszczać - Heleny Irzykowskiej, 
czytamy:

Ta panienka [pisze Andrić o Helenie] gra całkiem nieźle, ale nie uśmiechaj się, proszę, stra
ciłem zainteresowanie młodymi dziewczynami: zakochałem się w pewnej starej, prastarej 
matronie, która wiele wycierpiała i jeszcze nawet teraz jest jej ciężko, a ja ją kocham do sza
leństwa - w co zapewne - znając mój egoizm i chłopięce zepsucie — trudno ci uwierzyć. Jej 
imienia nie mogę jeszcze zdradzić.

[Ova mamselka dobro svira, ali nemoj ovdje da se smjeśkaś, jer ja vise ne marim za puce: 
zaljubljen sam u jednu staru, prastaru matronu, ona je mnogo propatila i dandanas joj je 
teśko, a ja je volim tako ludo da ne bi ovako sebićan i pokvaren decki - vjerovala. - Njeno 
ime ti za sada ne mogu kazati]140.

1411 I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z 27 maja 1914 roku, [w:] idem, Sabrana déla u dvadeset 
knjiga, t. 19, s. 87.
141 Ibidem.

Dla odczytania zacytowanego fragmentu konieczne jest znalezienie odpowie
dzi, kim jest „prastara matrona”, o miłości do której Andrić pisze z takim entu
zjazmem, otwarcie i bez zahamowań. Zarówno ton wypowiedzi, jak i jej stylisty
ka nie odbiegają od konwencji wcześniejszych i późniejszych listów do Eugenii. 
W korespondencji tej Andrić przyjmuje pozycję „starszego brata”, pobłażliwie 
spoglądającego na uczucia dziewczyny młodszej od niego o zaledwie dwa lata, 
udziela jej porad i nazywa dzieckiem. W odmienny sposób, otwarcie, wyraża 
swoje uczucia wobec jej matki, pisząc w prezentowanym wcześniej liście z Kra
kowa: „Ja bardzo kocham Twoją Panią Matkę” [„Ja tvoju gospodu mamu mnogo 
volim”]141. Manifestowane w taki sposób uczucia do dojrzałej kobiety sprawiają 
wrażenie pewnego sentymentu, jakim Andrić darzy starość.
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Pierwsze zdanie przywołanego listu: „Ta panienka [Helena] gra całkiem 
nieźle, ale nie uśmiechaj się, proszę, straciłem zainteresowanie młodymi dziew
czętami”, jest wyznaniem Andricia, który bagatelizując znajomości z młodymi 
kobietami, informuje swoją zagrzebską przyjaciółkę o tym, że jego prawdzi
we uczucia skierowane są ku poważniejszym celom. Co Andrić ma na myśli?

Zwróćmy uwagę na wyraźną analogię rodzinnej sytuacji Chorwatki i Polki. 
Obie panny, wywodzące się z szanowanych mieszczańskich rodzin, są pięknymi 
(jasnowłosymi) pianistkami, mieszkają z matką i starszą siostrą... Poczucie interpre
tacyjnej pewności komplikuje jeszcze dodatkowo tożsamość imion matki Heleny
- Eugenii i młodej zagrzebskiej przyjaciółki Andricia. Czy ich zbieżność stanowi 
powód, dla którego poeta nie chce w liście wyjawić imienia matrony? Czy kore
spondencja ta jest świadectwem prowadzonej przez Andricia gry, czy świadectwem 
stanu młodego człowieka, świadomego złożoności swojej sytuacji emocjonalnej?

Zaskakująca zbieżność imion sprawia, że w liście tym łączy się - nawiązując 
do przywołanego na początku tego tekstu fragmentu powieści Most na Drinie
- „miejsce narodzin z miejscami życia”, a złożoność problemu obiektu/obiek- 
tów uczuć Andricia (Chorwacja, Bośnia, Polska) wskazuje na to, jak trudne jest 
dookreślenie przestrzeni swojskości/ojczyzny, także - czy może nawet przede 
wszystkim - duchowej. Ojczyzny, która przynależąc do teraźniejszości, zachowu
je nieuchronnie część przeszłości.

W przywołanych słowach listu wysłanego przez Andricia do Eugenii Goj- 
merac przebija, jak się wydaje, świadomość paralelizmu zagrzebskich i krakow
skich realiów, analogii miłosnych uwikłań. Ich przedziwny splot prowadzi do 
sytuacji, w której teraźniejszość (Polska, Helena, matrona Eugenia) przegląda 
się w tym, co odeszło (Bośnia, Chorwacja, młoda Eugenia), zaś to, co intymne
- w tym, co motywowane uczuciem obywatelskiej powinności, celami wyższy
mi. Z listu przebija więc świadomość złożoności uczuć wobec tego, co - według 
Andricia - zawiera w sobie słowo „nasze”, określając przestrzeń autoidentyfikacji, 
która przynależy zarówno do euforii świata młodości, jak i świata dojrzałości, 
napiętnowanego poczuciem niemocy.

W korespondencji przyszłego noblisty uwidocznia się świadomość przekra
czania stanu emocjonalnego (estetycznego) upojenia i ukierunkowania uwagi ku 
innym, wyższym celom, na co może wskazywać fakt, że podczas swojego po
bytu w Krakowie Andrić zgłębiał Dziennik uwodziciela Serena Kierkegaarda. 
Vojmir Durbeśić w liście do Andricia z 1964 roku pisze: „W swojej bibliotecz
ce znalazłem z tamtego okresu polski przekład Sorena Kierkegaarda Dziennik 
uwodziciela-, z pewnością i Ty go przeglądałeś, więc przesyłam Ci go jako pa
miątkę i ewentualne odświeżenie języka polskiego” [U svojoj biblioteci nadjoh iz 
onog vremena poljski prevod Sjóren Kjerkegaarda Dziennik uwodziciela-, sigur- 
no si i Ti po njemu listao, pa Ti ga śaljem na sjećanje i ev. osvjeźenje poljskog 

70



jezika”]142. O tym, że Andrić „na pewno go przeglądał”, świadczy nie tylko fakt, 
że w tym czasie Dziennik uwodziciela był już przetłumaczony z języka duńskiego 
na polski143, ale także opublikowany w czasopiśmie „Knjizevni jug”, tekst An- 
dricia Tomo Kumicić, Erna Kristen z 1918 roku w którym dzieło Kierkegaarda 
zostaje bezpośrednio przywołane144. Wydaje się, że tytuł jednej z części Albo - 
albo duńskiego filozofa nie pojawia się w tej korespondencji przypadkowo, lecz 
w charakterze aluzji do pewnych młodzieńczych doświadczeń Durbeśicia i An- 
dricia. Tym bardziej, że - według świadectwa samego noblisty, na które powołuje 
się Miroslav Karaulac145 - Andrić podczas pobytu w Krakowie korzystał z innego 
wydania, niemieckiego, zakupionego podczas studiów w Wiedniu, które, wśród 
kilku innych książek zabranych w pośpiechu z Bonerowskiej przed nieplanowa
nym opuszczeniem Krakowa, znalazły się z nim w więzieniu.

142 V. Durbeśić, List do Ivo Andricia z 28 maja 1964 roku, Zagrzeb, „Sveske Zaduźbine Ive Andrića” 
1986, nr 4 (Andricevi davni prijateljİ), s. 21.
143 S. Kierkegaard, Dziennik uwodziciela, tłum. S. Lack, Drukarnia Narodowa w Krakowie, Lwów 
1907.
144 Zob. I. Andrić, Dr Tomo Kumicić, Erna Kristen, [w:] idem, Sahrana dela u dvadeset knjiga, r. 15: 
Esej i i kritike //, s. 31 in.
145 Rozmowy z profesorem Milośem Bandiciem (18 września 1973), Andricev lićni fond, Arhiv 
SANU, 522 za: M. Karaulac, op. cit., s. 210.
146 S. Kierkegaard, Albo - albo, t. 1, tłum. J. Iwaszkiewicz, A. Buchner, przekład przejrzał
K. Toeplitz, oprać. J. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Bez względu jednak na to, co kryje się za przywołanym w liście tytułem Dzien
nik uwodziciela, niewątpliwie uzasadnione wydaje się powiązanie lektury tego 
dzieła z estetycznym (zmysłowym) charakterem doświadczenia, które w twórczo
ści Andricia otrzymało imię i postać Heleny. Jej osoba wyrasta bowiem z Kier- 
kegaardowskiego sposobu rozumienia duchowej młodości, fazy życia, w której 
przedmiotem doznań nie jest sam ich obiekt, lecz odczucia wywołane wyobraże
niem o nim. Duchowa młodość więc (faza estety - artysty) w takim ujęciu jawić 
się będzie jako pogoń za fantazmatami146 *.

Zwróćmy uwagę na fakt, że tak duża intensywność emocji jawnie wyrażanych 
wobec matrony, którą „kocha do szaleństwa”, nie pojawiała się w korespondencji 
Andricia przed jego przybyciem do Krakowa. Dlatego list do Eugenii Gojmerac 
można potraktować jako świadectwo przemiany zwróconego ku światu wrażeń 
zmysłowych uwodziciela, rozkoszującego się emocjami obiektu uczuć, w uwie
dzionego. Jeżeli tak jest, kim może być uwodzicielka?

Nietrudno zauważyć, że za pomocą figury dojrzałej kobiety Andrić opisywał 
swoje przywiązanie do ojczyzny. W ten sposób w liście do Tugomira Alaupovicia 
pochodzącym z 1919 roku pisze on o Bośni jako o starej kobiecie, której śmierć 
oznacza odejście określonego świata: „Ogarnia mnie smutek, kiedy pomyślę, że 
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każdego dnia umiera nasza stara dziwna Bośnia i nie ma nikogo, kto za
pisałby i zatrzymał mroczne piękno niegdysiejszego życia. [...] Przykro mi, gdy 
pomyślę, że wraz ze śmiercią każdej starej kobiety umiera jeden wers a wraz z każ
dym zakonnikiem zostaje pogrzebana pewna historia” [„Zao mi je kad pomislim 
da izumire svakim danom naśa stara cudna Bosna i nema nikog ko zabiljeźi 
i sacuva mrku ljepotu nekadaśnjeg zivota [...] A żao mi je da sa svakom starom 
źenom umre jedan stih i sa svakim fratrom biva zakopana jedna historija”] [wy- 
różn. S.N.B.]147.

l4' I. Andrić, List do Tugomira Alaupovicia z 8 lipca 1919 roku, Split, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 331. Zarówno w przywołanym tu wydaniu listów, jak i w wersji listu 
opublikowanej w czasopiśmie „Sveske Zdużbine Ive Andrića” (1983, nr 2, s. 30) pojawia się okre
ślenie „cudna Bosna” - „dziwna Bośnia”. Natomiast Ivan Lovrenovic w swoim eseju o Andriciu, 
nie przywołując źródła, z którego korzystał, podaje formę „ćulna Bosna” - „zmysłowa Bośnia”. 
Por. I. Lovrenovic, Paradoks o śutnji, s. 392-444. Trudno powiedzieć, czy pojawienie się różnych 
wersji stanowi konsekwencję dwóch różnych odczytań rękopisu Andricia, czy jest wynikiem błędu 
drukarskiego.
149 Grić - stara, historyczna część Zagrzebia, który powstał w wyniku połączenia Gradeca (Grića) 
i Kaptola - dawnej siedziby biskupów.
149 I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z 22 listopada 1914 roku, Maribor, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 98.
150 „Pozdrów od mnie ukochaną i nieszczęsną Panią” [„Pozdravi mi drągu i nesrećnu Gospogju”]. Ibi
dem, s. 99. „Obecnie moją największym zmartwieniem jest Pani. Pozdrów ją ode mnie i pisz co z nią” 
[„Sad je moja najteża briga Gospogja. Pozdravi je mnogo i piśi kako je”]. Ibidem, s. 107. „O Pani, jaka 
by nie była, nie mogę zapomnieć, to nie jej wina, że jest nieszczęśliwa, i nie moja, że ją kocham” 
[wyróżn. S.N.B.] [„Gospogju, ma kakva da je, ne mogu da zaboravim, nije ona kriva sto je nesrećna, 
kao ni ja sto je volim”]. Ibidem, s. 109. „Bądź zdrowsza od niego [podpisanego Ivo Andricia - S.N.B.], 
i weselsza, bo on jest biednym chłopcem, często zatroskanym z powodu Pani” [„Budi zdravija od nje- 
ga (tvog prijatelja Iv. An. - S.N.B.) a i veselija, jer on je ubogi dećko - ćesto tużan radi Gospogje”]. 
Ibidem, s. 114.
151 Ibidem, s. 101.

Także w listach do Eugenii pojawia się podobna postać dojrzałej kobiety 
(martwej ukochanej), będącej ucieleśnieniem pewnego świata, który odchodzi 
i bez którego teraźniejsze życie jest niemożliwe. W jednym z nich pisze: „Panią 
Croatiae kocham niezmiennie i nieszczęśliwie, jak zawsze, odwiedź ją kiedy pój
dziesz na Grić148 i pozdrów serdecznie” [„Gospogju Croatiae volim stalno i ne- 
srećno, kao uvijek; posjeti je kad odeś na Grić i pozdravi mnogo”]149, w później
szych wyrażając nie tylko swoją troskę o nią150, ale także opisując powody, które 
jego miłość czynią nieszczęśliwą: „Cieszę się, że Pani dobrze się miewa; wiem, że 
jej bliscy nie przysparzają powodów do dumy, ale ja wciąż ją kocham, 
pozdrów ją [wyróżn. - S.N.B.]” [„Veseli me da je Gospogja dobro; znam da joj 
njeni ne sluźe na ćast; ali ja je joś uvijek volim i pozdravi je”]151.

Posługując się figurą dystyngowanej dojrzałej kobiety, o miłości do której 
mówi w sposób jawny, Andrić w istocie wyraża swój sentyment do opuszczonego 
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przez siebie kraju. Biorąc pod uwagę ówczesne wypowiedzi młodego poety na 
temat Chorwacji pojawiające się w innych jego listach152, przywołane słowa na
leżałoby rozumieć jako znak przełomu wywołanego rozczarowaniem nią. Motyw 
dojrzałej kobiety obecny był już w korespondencji do Durbeśicia z wcześniejsze
go okresu, w której żal i gorycz przejawiają się w sposobie nazywania Chorwacji 
mianem nie Pani, lecz „gospodyni Croatiae”153 (gazdarica Croatiae). Interesujący 
wydaje się fakt, że w korespondencji Andricia pojawia także „jej siostra”: „Jak 
się mają Pani i jej siostra?” pyta w liście do Eugenii z 24 stycznia 1915 roku154. 
Dowiadujemy się o niej nieco więcej, gdy na początku stycznia 1915 roku An- 
drić pisze: „Jak się miewa Pani? Słyszałem, że jej siostrze dobrze się 
powodzi. O mnie już z pewnością zapomniała. Jest niewdzięczna i nie zasłu
guje na to, abym ją kochał a nie kochałbym - nawet gdybym mógł [wyróżn. 
- S.N.B.]” [„Ğujem da njenoj sestri ide dobro. A mene je sigurno zaboravila. 
Nezahvalna je i ne zaslużuje da je volim; i ne bih - kad bih mogao”]155. Z uwagi 
na okres powstania listu, w którym pojawiają się te słowa, możemy przypusz
czać, że jeżeli „Panią” jest w tej wypowiedzi Chorwacja, to mówiąc o jej siostrze, 
Andrić może mieć na myśli Serbię, która „ma się dobrze” dlatego, że pod koniec 
1914 roku wojska serbskie po zwycięstwie nad Kolubarą 15 grudnia, wyzwoliły 
Belgrad, chociaż — oczywiście - nie jest wykluczone, że list zawiera informację 
(zaszyfrowaną z powodu możliwości przeczytania listu przez matkę dziewczyny), 
adresowaną do Eugenii, która wie, kogo Andrić ma na myśli (być może chodzi 
o nią samą), a kto do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany.

152 Wspomniane listy analizuję obszernie w dalszej części tekstu.
133 I. Andrić, List do Vojmira Durbeśicia z 30 grudnia 1912 roku, Zagrzeb, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 30.
154 I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z 24 stycznia 1915 roku, Maribor, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 104.

Ibidem, s. 102.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w liście, w którym mowa o Hele
nie Irzykowskiej. W dosłownej warstwie tekstu — „prastarą matroną” mogłaby 
być gospodyni Andricia, matka Heleny, ale także - jak we wcześniej cytowanych 
listach - figura dojrzałej kobiety mogłaby opisywać nowo odkrytą miłość An
dricia, jego duchową ojczyznę: słynną krakowską uczelnię, Almam Matrem - 
Uniwersytet Jagielloński i Polskę, której nazwy, z powodu cenzury — kraj ten nie 
istniał wówczas na mapie Europy - nie chciał w liście przywołać.

Na korzyść tej tezy przemawia mało znany fakt, mówiący wiele o sposobie 
wyrażania przez Andricia uczuć patriotycznych i o impulsach, które wpłynęły na 
kształtowanie się jego wyobraźni artystycznej. Mianowicie, Andrić przetłumaczył 
wiersz Adama Mickiewicza Do Matki Polki (Majci Poljakinjt), który potwierdza wi- 
talność owej alegorii, wskazując na to, że stanowi ona zapewne uniwersalną formu
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łę patriotyzmu w okresie zniewolenia, z którą Andrić się identyfikował, szczególnie 
jeżeli weźmiemy pod uwagę jego młodobośniacki epizod biograficzny oraz pocho
dzące z tomu prozy medytacyjnej Znakovi poredputa {Przydrożne znaki) zdanie: 
„Ojczyzna - krąg słonecznego światła” [„Otadźbina - krug sunćeve svetlosti”]156.

156 I. Andrić, Nemiri od vijeka, [w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 17: Znakoviporedputa, 
s. 23.
1,7 J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965, s. 180.

W wierszu Mickiewicza, jak zauważa Julian Przyboś, wierszu „na szczycie 
bólu patriotycznego tak okrutnego, że strofy toczą się z niego jak głazy w otchłań 
przerażenia”157, napisanym w 1830 roku, w przededniu powstania listopadowe
go, do głosu dochodzi beznadziejny heroizm walki z potężnym wrogiem i świa
domość konieczności poniesienia dobrowolnej ofiary:

Adam Mickiewicz 
Do matki Polki [Majci Poljakinji

O matko Polko! Gdy u syna twego 
W źrenicach błyszczy geniuszu świetność, 
Jeśli mu patrzy z czoła dziecinnego 
Dawnych Polaków duma i szlachetność;

Jeśli rzuciwszy rówieśników grono 
Do starca bieży, co mu dumy pieje
Jeżeli słucha z głową pochyloną, 
Kiedy mu przodków powiadają dzieje:

O matko Polko! Źle się twój syn bawi! 
Klęknij przed Matki Bolesnej obrazem 
I na miecz patrzaj, co Jej serce krwawi: 
Takim wróg piersi twe przeszyje razem!

Bo choć w pokoju zakwitnie świat cały, 
Choć się sprzymierzą rządy, ludy, zdania, 
Syn twój wyzwany do boju bez chwały 
I do męczeństwa... bez zmartwychpowstania.

Każże mu wcześnie w jaskinią samotną 
Iść na zadumanie... zalegać rohoże, 
Oddychać parą zgniłą i wilgotną 
I z jadowitym gadem dzielić łoże.

Tam się nauczy pod,ziemię kryć z gniewem 
I być jak otchłań w myśli niedościgły;

O, Poljakinjo majko! Ako sina rvoga 
bleskom genija zenice se żare, 
ako mu sja sa cela detinjskoga 
plemenitost i ponoś Poljske stare,

ako bezi iz drustva vrsnjaka 
starcu śto starinske pesme peva, 
i cutljiv sluśa od jutra do mraka 
o junackim delima praoceva;

opasna je igra tvog sina miada! 
Klekni pred lice Gospe od źalosti, 
pogledaj mać śto srce joj probada; 
takvim će duśman grudi ti probosti!

I da u miru evet ruże preplave, 
sloże se zemlje, ljudi, miśljenja vruća, 
sin tvoj je pozvan na borbu bez slave, 
na mucenistvo... a bez uskrsnuća.

Nego ga śalji u pećinu da bezi, 
razmiślja na rogozu okrużen tmicom, 
da vlazni zadah udiśe truleźi
i leźaj deli s gujom otrovnicom.

Tu će naućiti da gnev pod zemlju krije, 
da mu misao budę ko ponor neprozirna, 
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Mową truć z cicha, jak zgniłym wyziewem, 
Postać mieć skromną jako wąż wystygły.

Nasz Odkupiciel, dzieckiem w Nazarecie, 
Piastował krzyżyk, na którym świat zbawił. 
O Matko Polko! Ja bym twoje dziecię 
Przyszłymi jego zabawkami bawił.

Wcześnie mu ręce okręcaj łańcuchem. 
Do taczkowego każ zaprzęgać woza,
By przed katowskim nie zbladnął obuchem 
Ani się spłonił na widok powroza;

Bo on nie pójdzie, jak dawni rycerze, 
Utkwić zwycięski krzyż w Jeruzalemie, 
Albo jak świata nowego żołnierze
Na wolność orać... krwią polewać ziemie.

Wyzwanie przyszłe mu szpieg nieznajomy, 
Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny, 
A placem boju będzie dół kryjomu, 
A wyrok o nim wyda wróg potężny.

Zwyciężonemu za pomnik grobowy 
Zostaną suche drewna szubienicy
Za całą sławę krótki płacz kobiecy 
I długie nocne Polaków rozmowy. 

da naizgled stoji hladan kao żmije, 
i reć mu, sto muldo truje, budę mirna.

Spasitelj je ko dete u Nazaretu 
u narućju nosio krst na kom svet spasę. 
O, Poljakinjo majko! Ja bih da u svetu 
tvoj sin igraćkom budućnosti igra se.

Lancima mu vezuj ruke zarana, 
upreźi ga u robijaśka kolica, 
da posle ne bledi pred maćem duśmana, 
pod vesalima ne crveni na licu.

Jer on neće kao stari vitezovi 
ići da krst na Jerusalim pobode, 
niti će kao svetaborci novi 
spremat oranice za seme slobode.

Njega će izazvat śpijun nepoznati, 
sud krivoldetnicki s njime biće bitku, 
sve će se u mraćnoj dolji odigrati, 
osudu će neprijatelj izvuci krvnicki.

Kao spomenik pobedena junaka 
na grobu grede vesala će biti, 
sva slava żeński jecaj casoviti 
i duga nocna prićanja zemljaka]158.

158 Przywołuję tylko jedną wersję wiersza Mickiewicza w tłumaczeniu Ivo Andricia. Pozostałe dwie 
wersje przekładów dostępne są w książce: Prevodilacka sveska, oprać. J. Neskovic, Svetovi, Novi Sad 
1994, s. 31-35. Korzystałam z niej ze względu na fakt, że jest ona obecnie jedynym ich źródłem. Rę
kopisy Andricia, jak poinformowano mnie w fundacji Zadużbina Ive Andricia w Belgradzie podczas 
mojej kwerendy w maju 2012 roku, zaginęły.
1,9 A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 21.

Utwór przedstawia sytuację generacji zmuszonej do posługiwania się środ
kami niezgodnymi z jej kodeksem moralnym, którą czeka - być może - osąd 
przyszłych pokoleń. I choć nie wiadomo, kiedy Andrić przetłumaczył ten wiersz, 
nietrudno dostrzec paralelę pomiędzy sytuacją pokolenia Młodej Bośni i różno
rodnie waloryzowanymi ocenami zamachu sarajewskiego oraz sytuacją pokolenia 
Mickiewicza. Fakt pochodzenia filomatów oraz członków Młodej Bośni z bied
nych, zacofanych gospodarczo europejskich prowincji, w których niemożliwa 
stawała się nie tylko realizacja idei postępu społecznego, ale i cywilizacyjnego, 
skazując je na nieuniknioną kieskę, popychał oba pokolenia do wyboru strategii 
działania opartego na konflikcie z władzą159.
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Jednak aspekt pokoleniowy i tematyka poświęcona metodom i środkom 
walki nie były zapewne jedynymi elementami, umożliwiającymi Andriciowi 
identyfikację z tekstem Mickiewicza. Porównanie bólu widniejącej na obrazie 
Matki Boskiej Bolesnej z cierpieniami matek spiskowców uzyskuje, nie tylko 
w przypadku Mickiewicza, ale także Andricia, tragiczny wymiar autobiograficz
ny. Weźmy choćby pod uwagę okoliczności, w jakich rodzina Andricia dowie
działa się o aresztowaniu: jego opiekun, wuj Jan Matkovcik (Polak)160, nie znając 
losów swojego siostrzeńca po opuszczeniu przez niego Krakowa, pisał do Vojmira 
Durbeśicia:

160 Ojciec Andricia, Antun, umarł, gdy Ivo miał 5 lat, jego matka Katarina Pejić pozostała wówczas 
bez jakiejkolwiek rodziny (jej rodzeństwo zmarło, a ojciec popełnił samobójstwo, gdy Ivo miał 2 lata) 
i środków do życia, dlatego oddała syna pod opiekę dobrze sytuowanych, mieszkających w Visegradzie 
bezdzietnych krewnych: siostry męża Any i jej męża Ivana Matkovcika - szefa pogranicznego poste
runku żandarmerii, Polaka przybyłego do Bośni po Kongresie Berlińskim. Zob. M. Karaulac, op. cit., 
s. 10-16. Matkovcik,’który całe życie troszczył się o Andricia i który był jego „ojczymem” - jak o nim 
pisze noblista w liście do Zdenki Markovic - zmarl w Visegradzie 12 sierpnia 1924 roku w 72 roku 
życia. „Dopiero tutaj, gdy znowu jestem sam, rozumiem kim był dla nas wszystkich i kogo straciłem” 
[„Tek ovde, kad sam opet sam, vidim sta nam je svima on bio i sta sam izgubio”]. I. Andrić, List 
do Zdenki Markovic z 3 września 1924 roku, Graz, [w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 19, 
s. 297.

Visegrad, 16 sierpnia 1914

Wielce Szanowny Panie
Pozwalam sobie poprosić Pana o udzielenie mi - o ile to możliwe - krótkiej informacji, gdzie 
rozstaliście się, Pan i mój Ivan i z kim udał się on do Splitu. - Na początku tego miesiąca otrzy
małem od niego list, w którym pisze, że zgodnie z zaleceniem lekarza, dla podratowania zdro
wia, zatrzyma się z jakimś przyjacielem w Splicie i dopiero potem wróci do domu. Od pierw
szego sierpnia nie daje znaku życia a ze względu na niepewną sytuację, mam poważne obawy, że 
o coś się go podejrzewa, lub że został aresztowany, ponieważ nie mam od niego żadnych wieści. 
Mając nadzieję, że zechce Pan przychylić się do mojej prośby i otwarcie wskazać za pośrednic
twem poczty prawdziwą przyczynę milczenia mojego Ivana, pozostaję z szacunkiem

Matkovcsik

Bardzo się o niego martwimy, nie mam nawet odwagi, aby jego ciotce wspomnieć o tym, że 
mogło mu się przytrafić coś złego.

[Visegrad, 16.VIII.1914

Velecienjeni gospodine
Slobodim se vas uctivo zamoliti da me po mogućnosti izvolite ukratko izvjestiti, gdje se moj 
Ivan od Vas rastao i skime je u Split odputovao. - Ja sam od njega poćetkom ovog mjeseca do- 
bijo pismo da će se na preporuku nekog ljećnika radi oporavljanja zdravlja sa nekim prijateljem 
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u Splitu zadrzavati i onda se kuci povratiti. Pośto pako od 1. augusta nikakova glasa ni traga od 
njega nema, to sam obzirom na danaśnje kritićno stanje, u veliko zabrinut, da je on moźebiti 
pao pod kakovu sumnju iii nemoguće pao pod zatvor pośto nikakova glasa od njega nema.
U nadi da će te moju molbu po mogućnosti kretom poste usliśati i pravi razlog odsustva mogą 
Ivana meni otvoreno javiti biljeżim se sa osobitim postovanjem

. Matkovcsik

Mi smo za njega veoma zabrinuti a njegovoj tetki nesmjem ni spomenuti da se je njemu neśto 
neugodna dogodilo]161.

161 I. Matkovcik, List do Vojmira Durbeśicia z 21 sierpnia 1914 roku, Visegrad, [w:] Ż. Poljak, 
Hrvatski knjizevnik Ivo Andrić. Zagrebaćko razdoblje na temelju Andricevih neobjavljenih pisama. S tri- 
deset i pet slika, nakładem własnym, Zagreb 2002, s. 85 i n.
162 Polska Rzeczpospolita Obojga Narodów (poprawnie: Polska Rzeczpospolita Polskiej Korony 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego) - federacyjne państwo istniejące w okresie od 1569 do 1795 roku 
dzięki unii realnej w Lublinie. Obejmowała terytoria dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi i Łotwy, części 
Ukrainy, Estonii, Słowacji, Rosji i Mołdawii. W 1618 roku osiągnęła maksymalny zasięg terytorialny 
990 000 km2. Liczba ludności wynosiła od 6,5 milionów w 1569 roku do 14 milionów w 1772 roku. 
Systemem politycznym była demokracja szlachecka, a na czele państwa stał król wybierany podczas 
wyborów. Upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów spowodowany był niemożnością przeprowa
dzenia reform demokracji szlacheckiej z liberum veto, wojną z sąsiadami i powstaniami kozackimi. 
W XVIII wieku Polska dostała się pod wpływy Rosji, a następnie straciła niezależność za sprawą zabo
rów, dokonanych przez Rosję, Prusy i monarchię habsburską (1772, 1795) oraz Rosję i Prusy (1793). 
Należy podkreślić fakt, że w okresie, kiedy Andrić przebywa w Krakowie, w świadomości społecznej 
istnieje właśnie taka Polska w granicach przedrozbiorowych.

Podczas gdy listy Andricia rejestrują rozczarowanie Chorwacją - Panią, utratę 
duchowej ojczyzny, która zostaje pogrzebana na Griću (o czym w dalszej czę
ści tekstu), wybór i przekład tego właśnie utworu Mickiewicza mogą stanowić 
znak narodzin nowej wyobrażonej ojczyzny przyszłego noblisty. Matronę z jego 
listu można potraktować jako alegorię nieistniejącej na mapie Europy Polski, 
w historii której znajduje wyraz dialog Wschodu z Zachodem od czasów wielo
etnicznej Polskiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów162; Polski, która w okresie 
kiedy w Krakowie przebywa Andrić, stoi w obliczu konieczności rozwiązania 
problemów polsko-rosyjskich i polsko-rusińskich. W tym kontekście intrygujący 
wydaje się fragment z Ex Ponto, w którym pewna młoda kobieta zostaje porów
nana z kwiatem wyrastającym z ukraińskiej równiny:

Kogo teraz całuje tamta młoda kobieta? Młoda kobieta, którą spotkałem pewnego lata, 
piękną, rozkwitłą w swoim szesnastym roku życia, pojawiła się - Bóg jeden raczy wiedzieć 
dlaczego - nad ranem w moich myślach. Blbl

Kogo teraz całuje tamta młoda kobieta?
Kiedyś, na ukraińskiej równinie napotkałem duży, czerwony kwiat. Jego soczysty 

kielich w swym krótkotrwałym kwitnieniu, szeroko rozchylając płatki ofiarowywał dojrzałe 
pręciki wszystkim wiatrom.
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Kogo teraz kocha tamta młoda kobieta?
Nigdy właściwie nie rozmawialiśmy (ledwie rozumiałem jej mowę) a nasza więź nigdy 

nie miała określonej nazwy. Całowałem ją pod gwiazdami do utraty tchu, leżąc do północy 
w trawie z głową na jej łonie.

Była kobietą stworzoną do miłości. Oddawała się z niemą namiętnością i oczyma peł
nymi łez, szepcąc urywane słowa o wierności [wyróżn. - S.N.B.J.

[Koga li ljubi sada ona mlada żena? Ona mlada źena koju sam naśao jednog ljeta lijepu 
i dozrelu od śesnaest godina, prolazi - bogzna zaśto - jutros mojim sjećanjem.

Koga ljubi sada ona mlada żena?
Jednom sam na maloruskoj ravni naśao erven i krupan cvijet: njegova soćna ća- 

śka, kratka evata, nudila je, u śiroko rasrvorenim laticama, svoje nadrasle praśnike svim 
vjetrovima.

Koga ljubi sada ona mlada źena?
Nikąd nije bilo izmedu nas rijeći (ja sam teśko i razumijevao njen jezik) i naś odnoś 

nije imao, nikąd odredenog imena. Pod zvijezdama sam je ljubio do umora i do ponoći 
sam leżao na travi, s glavom u njenom krilu.

To je bila żena stvorena za ljubav i predavala se nijema od strasti i suznih oćiju, śapćući 
isprekidane rijeći o vjernosti.
Koga li sada ljubi ona mlada źena?]163

163 Cytowany fragment podaję we własnym przekładzie. I. Andrić, Ex Ponto, [w:] idem, Sabrana 
dela u dvadeset knjiga, t. 1, s. 135. Tomy prozy poetyckiej Ex Ponto i Nemiri Andricia przetłumaczyła 
Małgorzata Wierzbicka, a wybrane fragmenty także Halina Kalita. Por. I. Andrić, Ex Ponto. Proza 
poetycka i wiersze, s. 32 oraz idem, Kogo teraz kocha tamta młoda dziewczyna?, tłum. H. Kalita, „Li
teratura na Świecie” 1975, nr 6 (VI), s. 3.
164 Przestrzeń ukraińskich stepów utrwalona w twórczości romantyków nie była jedynie źródłem/ 
medium doznań mistycznych (Juliusz Słowacki, Antoni Malczewski) czy egzystencjalnych. Ukraińskie 
stepy jako element kresowego pejzażu ziem na rubieżach przedrozbiorowej Rzeczpospolitej zawierały 
w sobie stworzony w poemacie Wincentego Pola Mohort fantazmat twierdzy (określenie Jacka Kol- 
buszewskiego), który kodyfikował nie tylko takie wartości, jak: swojskość, jedność z Polską, urodę 
i bogactwo pejzażu, ale przede wszystkim stanowił apoteozę polskiego rycerza, stojącego na straży 

Ukraińska równina, która niespodziewanie pojawia się w tym fragmencie, 
może być elementem konwencji prozy poetyckiej, której akcja liryczna rozgrywa 
się w Czarnomorzu. Odnosić się może także do pochodzenia dziewczyny. Należa
łoby jednak postawić pytanie: czy właśnie takie umiejscowienie akcji lirycznej jest 
zabiegiem mającym na celu jedynie przeprowadzenie paraleli z sytuacją wygnania 
w dziele Owidiusza (Epistulae ex Ponto), czy też otrzymuje ono jakiś inny sens? 
W przywołanym cytacie dochodzi - jak sądzę - do odwrócenia znaczeń, które 
czarnomorskiej równinie nadaje Owidiusz. W interpretacji Andricia powracające 
we wspomnieniu ukraińskie równiny, skontrastowane z niemą bielą oglądanego 
przez więzienne okno zimowego pejzażu, nie są wyłącznie równinami śmierci. 
Ich przestrzeń, która także w polskiej literaturze romantycznej waloryzowana 
była bardzo różnie164, zyskuje rangę przestrzeni życia, miłości, zachwytu, wolno
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ści, choć także Owidiuszowskich sensów Andrić się przecież nie wyrzeka. Rów
nina, symbol miejsca wygnania antycznego poety, wyznacza również symbolikę 
przestrzeni zesłań Polaków (przypomnijmy chociażby fakt, że Stepy akermańskie 
Mickiewicza są owocem jego zsyłki do Rosji z prawem wyboru miejsca pobytu). 
Porównana do kwiatu, który wyrasta z tej ukraińskiej równiny, dziewczyna (He
lena?) staje się metonimią polskiej kultury, dla której Ukraina stanowiła w okre
sie romantyzmu niewyczerpane źródło inspiracji. Ukraińska równina - topos, 
na którym budowana była wyobraźnia romantyczna Polaków i przedrozbiorowy 
mit Polski, utrwalony m.in. w twórczości Henryka Sienkiewicza, którego - jak 
wiadomo - Andrić był wielkim wielbicielem, jako przestrzeń przywoływana we 
westchnieniu-okrzyku staje się nostalgiczną przestrzenią wspomnienia, tęsknoty 
za utraconą Arkadią, o której jugosłowiański poeta tak pisał, także w Ex Pont o, 
w sposób bezpośredni:

Wezbrał we mnie płacz. Byłem na krótkim spacerze i mijając pewien dom niespodziewanie 
usłyszałem dźwięki fortepianu i niskie tony altu. Pierwszy raz od półtora roku słuchałem 
muzyki. Poczułem uniesienie. Moje serce zamarło. Poczułem się tak, jakbym przez jasne 
okienko ujrzał piękny, nigdy nie zapomniany, lecz na zawsze utracony świat. Narastająca 
świadomość tego, że oprócz świata, w którym żyję ze swoim cichym nieszczęściem, istnieje 
inny jeszcze, piękniejszy i bardziej wzniosły, przepełniła mnie nie radością, lecz najczarniej
szą rozpaczą. Zebrało mi się na płacz.

[Dało mi se na piać. Bio sam na kratkoj śetnji i, prośavśi ispred neke kuce ćuo sam neoće- 
kivano glasovir i niske tonove alta. To je prvi put nakon godinu i po da ćuh muziku; pone- 
se me talas. Srce mi se steże. Bilo mi je kao da sam kroz svijetao prozorak pogledao u lijepi, 
nikąd nezaboravljeni, a zauvijek izgubljeni svijet. I to da sam se sjetio, da osim ovog svijeta 
u kom żivim sa svojim tihim jadom ima joś jedan ljepśi i viśi svijet, ispuni me ne srećom 
nego najcrnjom źalośću. Bilo mi je da placem]165.

chrześcijańskiego świata. Zob. J. Kolbuszewski, Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996, 
s. 47-48.
165 Przekład tego fragmentu podaję we własnym tłumaczeniu. I. Andrić, Ex Ponto, [w:] idem, Sa
hrana dela u dvadeset knjiga, t. 1, s. 159.

Dźwięki fortepianu, przywołujące nieukonkretnione wspomnienie o utraco
nym świecie, stające się tego świata atrybutem, prowadzą - za sprawą utalento
wanych pianistek: Eugenii Gojmerac i Heleny Irzykowskiej - do współczesnej 
Andriciowi przestrzeni mieszczańskich salonów, nie tylko przecież krakowskich. 
Fakt ten, wspierany dodatkowo podobieństwem sytuacji rodzinnej panien, świad
czy o złożoności figury Heleny, na której postać składa się echo doświadczeń 
związanych z różnymi osobami i miejscami. Na swoisty uniwersalizm tej postaci 
wskazuje fragment listu pisanego przez Andricia do Eugenii Gojmerac z więzie
nia w Mariborze: „Jeszcze nie zapomniałem Poleneza Chopina, który pierwszy 
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raz usłyszałem w wykonaniu twojej siostry; nie mamy tu muzyki, czasem słychać 
skrzypce syna urzędnika: uboga karykatura wszystkich muzycznych wspo
mnień” (wyróżn. - S.N.B.) [„Ja joś nisam zaboravio Sopinovu «Polonezu», koju 
mi je prvi put svirala tvoja sestra, a u nas nema muzike; katkad se ćuje violina 
cinovnikova sina: bijedna karikatura svih muzićkih sjećanja]166.

166 I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z końca stycznia 1915 roku, Maribor, [w:] idem, Sabrana 
delà u dvadeset knjiga, t. 19, s. 105.
16 Idem, Iskuśenje u ćeliji brój 38, [w:] idem, Sabrana delà u dvadeset knjiga, t. 8, s. 93 i n.

Najdobitniej fakt ten potwierdza pojawianie się Heleny (w funkcji ewo- 
kowania innego, lepszego świata), powracające w opowiadaniach tematycznie 
nawiązujących do okresu uwięzienia w austriackich kazamatach. W jednym 
z utworów, w opowiadaniu Iskuśenje u ćeliji brój 38 (Przeżycie w celi numer 38), 
oprócz wspomnienia o Helenie przedstawiona jest także scena ostatniego spotka
nia z nią:

Nagle przypomniał sobie Helenę, jaką widział po raz ostatni w tamtym ogromnym szpi
talu, w pokoju, który dzieliła z pewną skromną i brzydką kobietą. Siedziała wśród ładnej, 
białej pościeli, lekko uginając nogi, z rękami na kolanach. Pokój wypełniało intensywne 
dzienne światło, odbijające się od białych ścian. W gładko zaczesanych jasnych włosach 
Heleny mieniły się coraz bledsze blaski a jej ciemię nie przybierało już znajomych linii, lecz 
niewyraźnie niknęło w dziennej poświacie. Także jej ręka, gdy nią poruszała, nie miała wy
raźnie zarysowanego kształtu, lecz jej kontury, przezroczyste i jasne, stapiały się ze światłem, 
niknąć w nim. Każdy ruch pozostawiał cienki, jasny i falisty ślad, jakby się odbywał w rzad
kiej cieczy. Nie odrywał od niej wzroku: zdawało mu się, że wszystko to jest zapowiedzią 
czegoś i niepojętym cudem. Piętnaście dni później Helena zmarła.

[I odjednom se seti Jelene, onakve kakvu je poslednji put video u onoj velikoj bolnici, 
u sobi koju je delila sa nekom skromnom i ruźnom źenom. Sedela je, kraj lepe i bele po- 
stelje, s mało uzdignutim nogama i s rukama na kolenima. Sobą je bila puna jake danje 
svetlosti, koją se odbijała od belih zidova. Jelenina plava glatko prićeśljana kosa je i sama 
sjala i śirila sve blede talase svetlosti, tako da njeno terne nije vise imało znane linije, nego 
se neodredeno gubiło i spajało sa svetlom dana. I njena ruka, kad bi je maknula, nije ima
ła jasno ocrtanog oblika, nego su joj se konture, prozraćne i svetle, produzavale i gubile 
u danjoj svetlosti. A za svakim pokretom je ostajao tanak, svetao i valovit trag, kao da se 
kreće kroz retku tećnost. On nije skidao oćiju s nje: sve mu je to bilo tada kao predznak 
i nerazumljivo cudo. Petnaest dana posle toga, Jelena je umrla]167.

Umieszczenie miejsca ostatniego spotkania z Heleną w szpitalu i lakoniczna 
informacja o jej śmierci przywołują na myśl okoliczności i dramatyczny finał 
znajomości Andricia i Eugenii Gojmerac. Andrić korespondował z nią do jej 
śmierci, jednak pomimo faktu, że informowała go ona o swojej chorobie, aż 
do momentu, kiedy napisała do niego jej siostra - w ocenie Miroslava Karaul- 
ca - bagatelizował powagę sytuacji i nie zdawał sobie sprawy, że stan Eugenii 
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jest bardzo poważny168. Zaprezentowany w przywołanym fragmencie (niezwykle 
zbliżony do tego, jaki spotykamy w opowiadaniu Helena, kobieta, której nie ma) 
wizerunek Heleny zapamiętany podczas ostatniego spotkania z nią, ukazujący ją 
jako postać eteryczną, zjawę, ducha, cień, możemy uznać za swoiste uzasadnienie 
ontologii tej kobiety - będącej figurą martwej ukochanej, fantazmatem.

169 Eugenia Gojmerac zmarła 17 września 1915 roku. W tym dniu, jak zauważa Miroslav Karaulac, 
Krleźa zapisał w swoim Dzienniku (Dnevnik, I, s. 261): „Umarła Eugenia Gojmerac, a ludzie prze
chodzą ulicą Jurjevską, jakby nic się nie stało. Fraza «życie toczy się dalej» jest, bez wątpienia, głupia, 
a to, że życie naprawdę «dalej się toczy» w żadnym stopniu nie umniejsza jej idiotycznego charakteru 
i w ten sposób ludzie «nadal» żyją jakby śmierć Eugenii Gojmerac się nie wydarzyła” [„Umrla je Eu
genija Gojmerac, a ljudi prolaze Jurjevskom kao da se nije dogodilo da je umrla Eugenija Gojmerac. 
Fraza «zivot tece dalje» glupa je, nesumnjivo, a da żivot doista «dalje tece», to nije ni mrvu mudrije od 
te blesave frazę, i tako ljudi teku «doista dalje» kao da Eugenija Gojmerac nije umrla”]. M. Karaulac, 
Eugenija Gojmerac, [w:] I. Andrić, Sabrana dela u duadeset knjiga, t. 19, s. 83.

Helena powraca nieustannie w różnych okresach twórczości jugosłowiańskie
go pisarza. Za jej pomocą opisuje on euforię, a więc określony stan ducha, zmy
słów i emocji, ale także - przestrzeń swojej młodości, swój duchowy świat przy
woływany we wspomnieniu. Figurę Heleny (alegorię kobiety) możemy odczytać 
jako echo sytuacji i wydarzeń z krakowskiego etapu życia Andricia, w których 
przeglądają się także jego wcześniejsze i późniejsze doświadczenia. Temu zapewne 
należy przypisać metamorfozy, którym podlega ona w utworach jugosłowiańskie
go noblisty, kiedy przyjmuje postać dojrzałej kobiety - matki, ojczyzny, lub gdy 
to eteryczne przeczucie otrzymuje imię, a nawet przyjmuje kształty dziewczyny, 
nieuchwytnej i nieosiągalnej, pod postacią której skrywa się muza i natchnienie.

W zaproponowanym przeze mnie odczytaniu figura Heleny staje się fan
tazmatem ukochanej, ale także alegorią pewnego świata (domu), w którym - 
w odczuciu Andricia - możliwe staje się bycie obywatelem, artystą, kochankiem 
i dzieckiem.
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VII 

„Matecznik Polski"169

l6’ Wykorzystuję określenie, którego w swojej książce użył Jacek Purchla. J. Purchla, Matecznik Polski. 
Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Znak, Kraków 1992.
170 Mihovil Tomandl (1894-1963) wywodził się z miasteczka Pancevo położonego w pobliżu Belgra
du. W czasie nauki w gimnazjum (Zagrzeb) oraz studiów prawa w Wiedniu aktywnie uczestniczy! 
w działalności młodzieży jugosłowiańskiej. W 1913 roku poznał w Wiedniu Andricia. W czasie wojny, 
po aresztowaniu (w 1914 roku), w 1915 roku Tomadl został zmobilizowany i uczestniczył w walkach 
w Galicji, Bukowinie, Transylwanii i we Włoszech, a następnie w 1918 roku dostał się do włoskiej 
niewoli. Po zakończeniu wojny powrócił do Panceva, gdzie pracował jako prawnik.
171 I. Andrić, List do MihovilaTomandla z 11 kwietnia 1914 roku, Kraków, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 135.
172 Andrić wynajął w Krakowie mieszkanie wspólnie ze swoim kolegą Vojmirem Durbeśiciem - jest 
tu mowa o nich obu.
173 Idem, List do MihovilaTomandla z 18 kwietnia 1914 roku, Kraków, [w:j idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 136.

W liście z 11 kwietnia 1914 roku do MihovilaTomandla170 znaleźć można nastę
pującą wypowiedź Andricia o Krakowie: „Jestem tutaj oderwany od wszystkiego, 
co nasze. Zaklęte miasto: same muzea, grobowce i ołtarze; martwi królowie; 
niema sława i wrzeszczący żydzi” [Ovdje sam kao ocijepljen od svega naśeg. Uklet 
grad: sve muzeji i grobnice i oltari; mrtvi krałjevi; nijema slava i grlati ćivuti”]171 
[wyróżn. - S.N.B.j. Tydzień później, 18 kwietnia 1914 roku, do tego samego 
przyjaciela Andrić pisze: „Nie mogę powiedzieć, żeby moje życie tutaj było nud
ne, zupełnie przypadkowo weszliśmy172 do wyższych sfer, gdzie odnaleźliśmy 
wszystko to, o co gdzie indziej tak trudno: dobrych ludzi, błyskotliwe kobiety 
i świeże kanapki - gdyby nie zdrowie byłoby znakomicie” [„Ne smijem reći da 
je moje żivljenje ovdje dosadno, gotovo slućajno mi smo uśli u veoma odlićna 
druśtva, gdje ima stvari koję su inaće retke: dobrih ljudi, duhovitih żena i svjeżih 
sendvića - i da sam ja dobar bilo bi sve dobro”]173.

Przejście od niezwykle przytłaczającego obrazu miasta w opisie pierwszych 
wrażeń o nim do stwierdzenia o „dobrych ludziach, błyskotliwych kobietach
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i świeżych kanapkach” oddaje zmianę nastroju Andricia, która dokonała się 
w ciągu kilku dni. Staje się ona jeszcze bardziej wyraźna w wypowiedzi po
chodzącej z wywiadu, którego Andrić udzielił polskiemu dziennikarzowi 
w 1970 roku:

Wie Pan, czasem słyszałem i słyszę nieraz takie opinie o rym mieście, które odrzucam, 
które mnie obruszają. Ze to miasto, owszem, piękne, stare, pełne muzeów i jak muzeum 
zamknięte i staroświeckie. Nigdy tak nie myślałem o mieście mojej młodości. Czułem się 
w Krakowie jak w nowoczesnym centrum pełnym życia, radości, wigoru. A że wdzięku do
dawała mu cała historyczna oprawa, będąca klejnotem polskiej nauki i sztuki? To chyba 
nieźle?1 ’

Co w ciągu tych kilku dni wydarzyło się w życiu Andricia, wywołując tak 
nagłą zmianę w stosunku do miasta? Czym jest „nasze”, które odkrył on w au- 
stro-węgierskim, konserwatywnym Krakowie?

Dlaczego ów konwencjonalny galicyjski świat, nie tak przecież radykalnie od
mienny od mieszczańskiego świata Zagrzebia czy Wiednia, który Andrić poznał 
i tak szybko - bo już po kilku miesiącach - opuścił, wydał się mu światem lep
szym? Jaką drogę przebył Andrić od pierwszego wrażenia odnotowanego w jego 
młodzieńczym liście do natchnionych i pełnych emocji wypowiedzi o „mieście 
jego młodości”?

Potwierdzone są cztery pobyty Andricia w Polsce: pierwszy miał miejsce 
w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej (od kwietnia 1914 roku do 
28 czerwca 1914 roku), zaś kolejne - po drugiej wojnie światowej: od 4 do 10 
marca 1948 roku, kiedy w Warszawie otwiera wystawę „Sztuka narodów Jugo
sławii XIX i XX wieku”, od 25 do 28 sierpnia 1948 roku, z okazji wrocławskiego 
Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju i pomiędzy 9 a 14 maja 1964 roku 
z okazji 600-lecia powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego, kiedy przyznano mu 
doktorat honoris causa krakowskiej Alma Mater174 175. Spośród tych wizyt najważ
niejsza była pierwsza.

174 Z. Targosz, op. cit., s. 7.
175 Ivo Andrić został dwukrotnie odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego 
Mościckiego orderem Polonia Restituta. W materiałach archiwalnych Prezydium Rady Ministrów 
Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się dokumenty potwierdzające fakt, że 19 października 1926 roku 
prezydent podpisał decyzję o odznaczeniu Andricia orderem oficerskim, a 29 lipca 1937 roku orde
rem wielkiego komendanta. Pierwszy z orderów, jak zanotowano w dokumencie, Andrić - ówczesny 
sekretarz II klasy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jugosławii - odebrał 12 marca 1927 roku. 
W drugim z dokumentów brak informacji o odebraniu odznaczenia. Chociaż według wszelkiego 
prawdopodobieństwa w okresie, o którym mowa, Andrić nie opuszczał Jugosławii, jednak koniecz
ne jest - jak sądzę - postawienie pytania o to, czy przy tej okazji pisarz odwiedzał Polskę. Odpo
wiedź twierdząca dawałaby możliwość odczytania nie tylko opowiadania Helena, kobieta, której nie 
ma, ale także innych utworów, w kontekście tych możliwych pobytów w Polsce. Archiwum Akt 
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Bez względu na obiektywny fakt, że pobyt Andricia w Krakowie w 1914 
roku nie był długi - opuścił on miasto 28 czerwca 1914 roku, po otrzymaniu 
informacji o dokonanym w Sarajewie zamachu na Franciszka Ferdynanda - 
wpływ Polski na kształtowanie artystycznej fizjonomii pisarza był ogromny, 
o czym wielokrotnie on sam wspominał. Szczerość jego słów, wypowiadanych 
po wielu latach od opuszczenia Krakowa, potwierdzają listy pisarza. Pragnienie 
podtrzymania kontaktu z polską kulturą przyjmuje w nich nawet formę roz
paczy, kiedy kilka miesięcy od aresztowania prosi Eugenię Gojmerac: „Jeżeli 
przypadkiem zdobędziesz jaką polską książkę prześlij mi ją, abym przynajmniej 
mógł czytać w tym najdroższym mi języku. [...] Pisz na pocztówkach [z praca
mi] polskich malarzy lub [z dziełami] autorów ostatniego salonu paryskiego” 
[„Ako slućajno nadeś igdje kakovu poljsku knjigu pośalji da bar sta ćitam na 
tom najdraźem jeziku”]176. Myśl o powrocie do Krakowa towarzyszy Andricio- 
wi nawet po zakończeniu wojny, co poświadcza jego list do Tugomira Alaupo- 
vicia z 24 marca 1919 roku: „Znam Polaków i ich język i przychodzi mi do 
głowy, czy nie znalazłoby się jakie miejsce dla mnie w naszej przyszłej placówce 
u nich albo w ich placówce u nas” [„Znam poljski i poznajem i volim taj naród 
i pada mi na pamet ne bi li bilo kakvo mjesto za mene kod naśeg budućeg po- 
slanstva u njih ili kod njihova kod nas”]177.

Nowych, Materiały archiwalne Prezydium Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Księgi Kapi
tuł Orderowych, 3, poz. 2974 i 7102.
176 I. Andrić, List do Eugenii Gojmerac z 30 października 1914 roku, Marburg, „Sveske Zaduźbine 
Ive Andrića”, 1985, nr 3 (X), s. 58.
177 Idem, List do Tugomira Alaupovicia z 24 marca 1919 roku, Zagrzeb [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 328.
178 Milorad Żivanćević w Moście na Drinie dostrzega obecność „Sienkiewiczowskiego” motywu wbija
nia na pal. M. Żivanćević, Andrić u Poljskoj, [w:] idem, Polonica, s. 212, przyp. 27.
|7<l Chodzi zapewne o rok akademicki 1913/1914.

Lecz wbrew temu, co sam twierdzi w żarliwych wypowiedziach na temat Kra
kowa, ślad tego wpływu w znikomym stopniu daje się rozpoznać w jego utwo
rach178. Podobną zagadką, jak sądzę, jest kwestia opanowania przez pisarza języka 
polskiego: wiemy, że pisarz „go znał”. Jakże jednak inny wymiar pobyt w Krako
wie i „znajomość języka polskiego” zyskuje w obliczu chłodnego i wyważonego 
stwierdzenia Marii Bobrownickiej, wybitnej slawistki i emerytowanej profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w artykule opublikowanym z okazji dziesią
tej rocznicy śmierci Andricia chłodno i rzeczowo pisze:

Powiązania Andricia z Polską to tylko epizody w jego bogatym życiu. A więc najpierw kil
kumiesięczne studia w Krakowie w roku 1913-1914179, z których wyniósł żywą sympatię 
dla kultury polskiej, a zwłaszcza kult Wyspiańskiego. Ale języka się nie nauczył (w latach 
sześćdziesiątych nie miał już nawet jego biernej znajomości). Następnie [...] akcja pomocy 
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dla osadzonych w Sachsenhausen profesorów Almae Matris Jagiellonicae. Wreszcie kilku
dniowy pobyt w Krakowie w roku 1964 na uroczystościach 600-lecia Uniwersytetu, kiedy 
to otrzymał doktorat honorowy180.

180 M. Bobrownicka, Poszukiwania i niepokoje Andricia, [w:j IvoAndrié. W dziesiątą rocznicę śmier
ci..., s. 8.
181 Wspominając udział w uroczystości obchodów 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor 
Dorde Żivanović, wybitny polonista, który towarzyszył Andriciowi podczas podróży do Krakowa, 
nie ukrywa rozczarowania z powodu niemożności odczytania przez noblistę specjalnie na tę okazję 
przygotowanego przez niego przemówienia. Niemożność ta była wynikiem nie, jak interpretuje ten 
fakt Żivanović, „skrócenia” uroczystości, w wyniku którego w imieniu uhonorowanych tytułem 
przemówił jeden z wypromowanych doktorów, ale utartym i przyjętym w przypadku promocji du
żych grup osób, zwyczajem. Mowa została wygłoszona przez Andricia następnego dnia, podczas spo
tkania ze studentami w krakowskim klubie Żaczek. Jej tekst w języku serbsko-chorwackim, zreda
gowany przez Andricia, w całości się nie zachował (w Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie 
przechowywany jest rękopis, który stanowi początkowy i końcowy fragment tego przemówienia), 
dostępne są jedynie trzy jego (różniące się - co oczywiste) przekłady z języka polskiego. Początkowy 
i końcowy fragment przemówienia Andricia został przetłumaczony z języka polskiego i opubliko
wany w Bośni: I. Andrić, Rijeć u Krakovu, tłum. N. Vućković, „Odjek” 1964, nr 14 (15 VII), 
s. 8 i n. Inna wersja przekładu przemówienia, nieznanego autora, pojawiła się w XVII tomie Dzieł 
zebranych Andricia z 1981 roku pt. Sveske, a kolejną - sporządzoną przez Lecha Paździerskiego - 
przywołuję. D. Żivanović, jedan Andriéev neodrżan govor, „Sveske Zaduźbine ive Andrića” 1988, 
nr 5 (VI), s. 244-266.

Być może odpowiedź na pytanie o kompetencje językowe Andricia w zakresie 
polszczyzny rozwiązuje jego przemówienie, przygotowane z okazji wręczenia mu 
honorowego doktoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego 9 maja 1964 roku, jednak 
wygłoszone przez Andricia nie podczas tej uroczystości, lecz nazajutrz, podczas 
spotkania w studenckim klubie Żaczek181:

Dużo czytając i przysłuchując się żywemu słowu, starałem się zgłębić tajniki języka 
polskiego, który się poważnie różnił od mego, ale w którym jednocześnie wyczuwałem coś 
bardzo swojskiego i intymnego. Uczyłem się go z łatwością i z zapałem. Moje młodzieńcze 
plany coraz bardziej zaczęły się wiązać z Krakowem. I wtedy, właśnie wtedy kiedy miałem 
największą nadzieję, że z czasem uda mi się wejść w to środowisko, poznać je ze wszystkich 
stron, i przyswoić sobie coś więcej od niego, zostałem brutalnie wytrącony ze swych ma
rzeń - wybuchła pierwsza wojna światowa. Tak „Wówczas rozpoczęła się wojna...”, to są 
słowa, które jak jakiś złowróżbny motyw, przewijają się przez życiorysy wielu ludzi mojej 
generacji. Musiałem opuścić Kraków, aby nigdy doń nie powrócić. Życie popchnęło mnie 
w innym kierunku i rzuciło w wir innych prac. Polska lektura coraz rzadziej gościła na 
moim stole, moja zresztą nigdy niepełna znajomość języka polskiego, coraz bardziej bladła, 
konwersacja traciła na potoczystości. Po prostu, moja łączność z Polską, krajem, w którym 
z takim zapałem rozpocząłem studia, coraz bardziej malała i słabła. Jednakże, jakimś cudem 
nigdy się całkowicie nie przerwała. Żywo pozostał mi w pamięci Kraków i jego Uniwersytet 
do którego zaledwie udało mi się zaglądnąć. A w tych wspomnieniach wbrew upływowi 
czasu i nieubłaganemu zapomnieniu, było coś niezniszczalnie pięknego, rześkiego i wzru
szającego, coś, czego się nie może nigdy zapomnieć. W mojej prywatnej bibliotece miałem 
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zawsze kilkunastu polskich klasyków. Drukowane lub mówione słowo polskie zawsze za
chowało nade mną swoją moc, podniecało moje zainteresowania, pobudzało moją wrażli
wość. W ciągu długiego życia wiele widziałem, coś niecoś się nauczyłem i dużo zapomnia
łem, ale swoją młodzieńczą próbę studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i swój krótki 
kontakt z polskim narodem i polską kulturą zachowałem jako przeżycie młodości, które 
w człowieku pozostawia trwały ślad, i nosiłem je w sobie jako nieokreśloną ale stałą powin
ność w stosunku do tej kultury i tego narodu. I kochałem zawsze tę powinność, tak jak się 
kocha marzenia młodości, które się nie zrealizowały, ale które pozostają i żyją w nas nadal 
jak jakaś niewidzialna siła. Ja sam tylko, dobrze i w całej pełni czuję i wiem co i ile zawdzię
czam temu kontaktowi z językiem i kulturą Polski182.

182 Jest to autoryzowany przez Andricia fragment jego przemówienia w tłumaczeniu Lecha Paździer- 
skiego (ówczesnego lektora jeżyka polskiego na Uniwersytecie Belgradzkim), za: M. Żivanćević, 
Andrić u Poljskoj, [w:] idem, Polonica, s. 228. Tekst w tłumaczeniu Lecha Paździerskiego ukazał się 
w roku 1964 w „Dzienniku Polskim”: I. Andrić, Przemówienie do studentów UJ podczas pobytu w Kra
kowie, „Dziennik Polski” 1964, nr 109 (9 V), s. 3.
181 M. Zivanćević, Andrić u Poljskoj..., s. 212 i n.

[Ćitajući mnogo i osluśkujući źivu reć, nastojao sam da proniknem u tajne poljskog jezika, 
koji se bitno razlikovao od mog, ali u korne sam istovremeno osećao neśto veoma prisno 
i intimno. Ućio sam ga s lakoćom i odusevljenjem. Moj i mladalaćki planovi sve vise su se 
vezivali za Krakov. I tada, upravo tada kada sam se najvise nadao da ću vremenom uspeti 
da proniknem u tu sredinu, da je svestrano upoznam, i od nje dobijem neśto vise, bio sam 
brutalno prenut iz sna - izbio je Prvi svetski rat... Morao sam da napustim Krakov, da se 
vise nikad ne vratim. Żivot me je bacio na drugu stranu i gurnuo u vrtlog drugih poslova. 
Poljska lektira je sve rede bivala na mome stolu, bledelo je moje, uostalom, nikad potpuno 
znanje poljskog jezika, konverzacija je gubiła zivost. Jednostavno, moja veza s Poljskom, 
zemljom u kojoj sam s takvim zanosom zapoćeo studije, sve vise se tanjila i slabila. Ipak, 
nekim cudom se nikad nije sasvim prekinula. U sećanju mi je zivo ostao Krakov i njegov 
Univerzitet, u koji sam jedva uspeo da zavirim. A u tom sećanju, uprkos proteklom 
vremenu i neumitnom zaboravu, bilo je neśto neunistivo lepo, svetlo i uzbudljivo, neśto 
śto se ne może nikad zaboraviti. U mojoj privatnoj biblioteci imao sam uvek na desetine 
poljskih klasika. Stampana iii źiva poljska reć uvek je sacuvala nada mnom svoju moć, 
pobudivala moja interesovanja, budila moj nemir. Tokom dugog zivota mnogo sam saznao, 
poneśto naućio i mnogo zaboravio, ali moj mladalaćki pokuśaj studija na Jagelonskom 
univerzitetu i kratak susret s poljskim narodom, i poljskom kulturom sacuvao sam kao 
doźivljaj mladosti, koji u coveku ostavlja trajni trag, i nosio sam ga u sebi kao neodredenu 
ali stalnu obavezu prema toj kulturi i tom narodu. I voleo sam tu obavezu, onako kako 
se vole mladalaćke sanje, koję se nisu obistinile, ali koję ostaju i żive u nama kao nekakva 
nevidljiva sila. Samo ja dobro i u potpunosti osećam i znam śta i koliko imam da zahvalim 
tome susretu s jezikom i kulturom Poljske]183.

Nietrudno zauważyć, że istnieje, mówiąc eufemistycznie, pewna sprzecz
ność pomiędzy wypowiedziami Andricia o Polsce (obrazie Polski i wyobra
żeniem o niej samego pisarza, a także badaczy lub przyjaciół, którzy pi
sali o jego związkach z Polską na podstawie tego, co on sam na ten temat * 181 
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powiedział184) i oceny osoby opierającej swą wiedzę na faktach. Cytowaną uwagę 
Marii Bobrownickiej należy uzupełnić informacją, że w wypowiedziach Andricia 
niecałe trzy miesiące (z których, biorąc pod uwagę datę wpisu na studia i datę wy
jazdu twórcy, na same studia przypadają dwa) urastają do nieco dłuższego okresu: 
„W ten sposób - pisze Andrić w nieopublikowanym rękopisie - w przededniu 
pierwszej wojny światowej pewien mój dobry kolega i ja przybyliśmy jako ubo
dzy studenci z Bośni do wówczas austro-węgierskiego Krakowa na niecały rok 
[wyróżn. S.N.B.]” [„Tako smo jedan moj dobar drug i ja, siromaśni studenti iz 
Bosne, dośli u tada austro-ugarski Krakov na nepunu godinu dana pre Prvog 
svetskog rata”]185- Czy subiektywne doświadczenie Krakowa było tak silne, że 
trzy miesiące w pamięci pisarza urosły do „niecałego roku”? A może ta hiperboli- 
zacja stanowi próbę budowania pewnej opowieści autobiograficznej?

184 Ibidem, s. 7-43; idem, Życie i twórczość Ivo Andricia, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowiano- 
znawstwa Oddziału PAN w Krakowie za 1961 rok, Kraków 1962, s. 379-384; V. Francie, Ivo Andrić 
w Polsce, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie za 1961 
rok, Kraków 1962, s. 384-388.
185 1. Andrić, niepublikowany rękopis, Archiwum Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk, 941, s. 39.

Konfrontacja obiektywnej i chłodnej konstatacji polskiej badaczki z pełnymi 
żaru wypowiedziami o wpływie krakowskiej intelektualnej i artystycznej atmos
fery Krakowa na pisarza wywołuje liczne dylematy i pytania, z których niezwy
kle symptomatyczne są dwa: jaka była rzeczywista aktywna znajomość języka 
polskiego Andricia, od czego pośrednio zależała jego wiedza o kulturze polskiej, 
i jaki wpływ miały zaledwie trzymiesięczne studia na Uniwersytecie Jagielloń
skim na formowanie się osobowości pisarza?

W dotarciu do przyczyn fascynacji Andricia Krakowem (i Polską) pomoc
ny wydaje się pochodzący z 1964 roku fragment nieopublikowanego rękopisu, 
przechowywanego w Archiwum Serbskiej Akademii Nauk, w którym pojawia się 
niezwykle interesujący passus, dotyczący krakowskiego okresu studiów pisarza:

Ogarnięty przemożnym głodem intelektualnym, z wyostrzonymi zmysłami kroczyłem nie
gdyś ulicami tego miasta, w którym wszystko było dla mnie odkryciem [skreślone i popra
wione na: odkrywałem - S.N.B], [...] W bibliotekach, muzeach, teatrze, w dziennikach 
i periodykach, na wystawach sztuki współczesnej, stopniowo ukazywały mi się zarysy pol
skiej kultury, która na każdym kroku oczarowywała dążeniem do czystości i doskonałości 
formy, a szczególnie, ciągłością i konsekwencją swoich wysiłków wbrew wszystkiemu. 
Było to coś, za czym tęskniłem, czego nie mogłem odnaleźć w swoim kra
ju, ani w kulturach innych narodów słowiańskich, w tej mierze, w jakiej 
były mi one dostępne. Nie, niczego muzealnego ani „stęchłego” nie było w żarliwych 
dyskusjach z moimi polskimi kolegami, ani w klarownych wykładach naszych profesorów, 
które uświadamiały mi, że odnalezienie środków wyrazu i właściwej formy możliwe jest tyl
ko wówczas, gdy w człowieku istnieje potrzeba prawdziwego i szczerego wysiłku intelektu
alnego [wyróżn. — S.N.B.].
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[Sa silnom intelektualnom źedu, otvorenih ćula, ja sam nekad stupao ulicama tog grada 
u kom je sve za mene bilo otkriće [otkrivanje]. U dodiru sa mojim poljskim drugovima, sa 
intelektualcima, kao i sa ljudima svih zanimanja, ja sam otkrivao, koliko sam mogao, istinu 
o poljskom ćoveku i njegovoj sudbini. U bibliotekama, muzejima, u pozoriśtu, u dnevnoj 
i periodićnoj śtampi, po izloźbama savremenih umetnika, ja sam poćeo postepeno da sa- 
gledavam konture poljske kulturę, koją me je na svakom koraku oćaravala svojom teźnjom 
za ¿istotom i savrśenstvom oblika i, naroćito, svojim kontinuitetom i doslednośću svojih 
napora uprkos svemu. A to je bilo ono za ćim sam ja żudeo, a sto nisam nalazio ni u svojoj 
zemlji ni u kulturama drugih slovenskih naroda, ukoliko sam tada mogao da ih sagledam. 
Ne, nićeg muzealnog ni memljivog nije bilo u naśim vatrenim idejnim diskusijama sa po
ljskim drugovima, ni u jasnom izlaganju naśih profesora, koję mi je pokazivalo da se izraz 
może naci i oblik utvrditi samo ako u ćoveku postoji źelja za istinskim i pośtenim intelek- 
tualnim naporom]186.

186 Ibidem, s. 39 i n.
187 Idem List do Mihovila Tomandla z 6 kwietnia 1914 roku, Kraków, „Sveske Zadużbine Ive 
Andrića” 1986, nr 4 (Andricevi davni prijatelji), s. 13 oraz idem, List do Tugomira AJaupovicia 
z 9 kwietnia 1914 roku, „Sveske Zadużbine Ive Andrića” 1986, nr 4 (Andriievi davniprijatelji), s. 299.
188 Karta immatrykulacji Andricia, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katalog studentów i stu
dentek zwyczajny, rok szkolny 1913/1914, półrocze II, WF II 375 oraz Katalog główny studentów za 
rok szkolny 1913/1914, filozofia, II półrocze, S II 252a.

Na uwagę zasługuje tutaj zdanie - dodajmy, że w tekście maszynopisu wy
kreślone przez Andricia podczas redakcji tekstu - mówiące o „ciągłości i kon
sekwencji polskiej kultury wbrew wszystkiemu”, których pisarz wówczas „nie 
mógł odnaleźć w swoim kraju, ani w kulturach innych narodów słowiańskich”. 
Pozwala ono na dotarcie do powodów opuszczenia przez Andricia Chorwacji.

Okres studiów noblisty w Krakowie nie był - jak wspomniałam - długi, ale 
i on wymyka się precyzyjnym dookreśleniom. Poświadczony jest pobyt od pierw
szych listów, które Andrić wysyłał z Krakowa187, wpisu na studia w Uniwersytecie 
24 kwietnia 1914 roku188 do 29 czerwca 1914 roku - kiedy wyjechał z Krakowa. 
Prowadzona przez Andricia korespondencja świadczy o tym, że w październiku 
1913 roku opuścił on Zagrzeb i podjął studia w Wiedniu. Na początku grudnia 
tego roku w trakcie ferii przebywał w Zagrzebiu, z którego wysłał list do Tugomi- 
ra Alaupovicia, prosząc swojego mentora o umożliwienie zmiany miejsca pobytu 
i delikatnie sugerując Rosję:

Chciałbym Pana prosić o przysługę: zagrzebski lekarz, mój przyjaciel, uważa, ze wiedeń
ski klimat nie służy płucom, ale w styczniu muszę tam wrócić, żeby do Wielkanocy zdać 
kolokwia. W drugim semestrze powinienem jednak coś przedsięwziąć; uczyłem się rosyj
skiego i francuskiego, a ponieważ w Zagrzebiu nie chcę, a w Wiedniu nie mogę studio
wać, proszę o informację: może gmina zgodziłaby się na to, żebym w drugim semestrze 
podjął studia na jakimś małym uniwersytecie? Proszę mi powiedzieć, co Pan o tym są
dzi? Pańska opinia ma dla mnie decydujące znaczenie. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł 
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wyjechać do Rosji: rosyjski znam dobrze, a nauka francuskiego wymagałaby więcej czasu 
i pieniędzy.

[Nego ono sto hoću da Vas molim: Zagrebaćki lijećnik, moj prijatelj, tvrdi da Beć nije 
nikako za moja pluća, ali ja ću se morati u januaru povratiti, da do Uskrsa poloźim kolo- 
kvija. No za drugi semestar bi se moralo pobrinuti, ja sam ućio i ruski i poneśto francuski, 
a pośto u Zagrebu ne ću, a u Beću ne smijem da studiram, molim Vas da mi javite: da li bi 
općina dozvolila da ja drugi semestar provedem na kom malom izvanjskom univerzitetu, 
a to je glavno: Molim Vas da mi kazete sta Vi mislite o tome, Vas savjet će biti odlucan za 
mene. Naroćito bih se radovao kad bih mogao u Rusiju, jer ruski znam dobro, ućenje fran- 
cuskog bi me stało joś vremena i novca]189.

189 I. A n d r i ć, List do Tiigomira Alaupovicia z 11 grudnia 1913 roku, Zagrzeb, „Sveske Zadużbine Ive 
Andrića” 1983, nr 2 (XII), s. 299.
190 V. Franćić, Gdy Ivo Andrićstudentem był, s. 3.
191 I. Andrić, Ućeliji brój 115, [w:] idem, Sahrana debi u dvadeset knjiga, t. 8, s. 76 i n.

Ta sugestia podjęcia studiów w Rosji, zważywszy na fakt, że jest ona 
kierowana do Alaupovicia, kryje być może jakiś poważniejszy powód, tym 
bardziej, że wiązałaby się z koniecznością opuszczenia Austro-Węgier i - 
szczególnie w obliczu nadciągającej wojny - poważnymi utrudnieniami na
tury administracyjnej. Najprawdopodobniej, oprócz przyczyn zdrowotnych, 
pewien wpływ na decyzję o opuszczeniu uniwersytetu w Wiedniu miał boj
kot uczelni niemieckojęzycznych, który w tym czasie organizowali studen
ci z krajów słowiańskich. Jednak o okolicznościach przybycia Andricia do 
Krakowa na początku kwietnia nie wiemy wiele, nie znamy motywów, które 
spowodowały, że młody poeta wybrał właśnie Polskę (a nie np. wspomnianą 
w liście Rosję, której granica w owym czasie przebiegała siedem kilometrów 
od Krakowa).

Wpływ „polskich studiów” Andricia na jego profil duchowy nie określały wy
darzenia, które mogłyby się znaleźć w konwencjonalnych notach biograficznych. 
Studia te nie odbywały się wyłącznie w salach wykładowych, lecz w kontakcie 
z kulturalną i historyczną tkanką miasta, w kontaktach z ludźmi. Oddziaływanie 
Krakowa należałoby postrzegać raczej w kategoriach wpływu emocjonalnego. Na 
taki sposób doświadczania miasta i studiów w nim niewątpliwie w dużej mierze 
oddziaływał fakt, że krakowskim cicerone Andricia była Helena Irzykowska190. 
Refleks owych krakowskich dni widoczny jest zresztą w epizodzie „historycz
nych spacerów” z opowiadania U ćeliji brój 115 (W celi numer 115), podczas 
których dziewczyna o imieniu Alicja była „niestrudzonym i doskonale zoriento
wanym przewodnikiem”191 bohatera utworu. To na pierwszy rzut oka nieistotne 
spostrzeżenie prowadzi ku zrozumieniu fenomenu przeszłości, której znaczenie 
Andrić odkrywał właśnie w Krakowie. Niegdysiejsza stolica Polski stała się mia
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stem umożliwiającym kontakt z historią, niedoświadczaną przez młodego wów
czas poetę jako obcą.

Niewątpliwy wpływ na Andricia miało środowisko, w którym przyszły nobli
sta się obracał: przede wszystkim przebywający w Krakowie jego krajanie (Vilim 
Francie, studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych: wybitny malarz Jovan 
Bijelić, z którym Andrić uczęszczał do gimnazjum sarajewskiego, Roman Pe- 
trovic192 i Petar Tijeśić) oraz krąg jego polskich przyjaciół, w biografie których 
wpisana była Bośnia (rodziny reemigrantów z Bośni: Irzykowskich, Lamów, 
Grządzieli i Nieciów), wywodzący się z ziemiańskich rodzin, których ojco
wie jako wyżsi urzędnicy państwowi zasilali warstwy polskiego mieszczaństwa.

1.2 Ślad tej znajomości stanowią szkice poświęcone dziełom Jovana Bijelicia i osobie Romana Petrovi- 
cia. Zob. idem, Umetnik i njegovo delo, „Knjizevne novine” 1957, nr 53 (18 X), s. 1 i 4; idem, Roman 
Petrovic, „Izraz” 1959, z. 5, s. 552-553.
1.3 Idem, List do Tugomira Alaupovicia z 26 sierpnia 1919 roku, Visegrad, „Sveske Zadużbine Ive 
Andrića” 1983, nr 2 (XII), s. 303.

Dzięki swoim rówieśnikom, z którymi łączyła Andricia wspólna „przestrzeń 
wspomnienia” o dzieciństwie, zdołał on wkroczyć w świat na pierwszy rzut oka 
skamieniałego i zamkniętego Krakowa. Bośnia stała się przepustką do - jak mo
gło się wydawać - „lepszego” świata krakowskich salonów, gdzie nie tylko nie bra
kowało „świeżych kanapek” i „błyskotliwych kobiet”, lecz których nieodłącznym 
atrybutem był wówczas - podobnie jak w wiedeńskich i zagrzebskich domach 
mieszczan - fortepian, używany przez mniej lub bardziej utalentowane pianistki.

Powtórzmy zatem postawione wcześniej pytanie: dlaczego ten konwencjonalny 
świat, nieróżniący się przecież w sposób radykalny od świata mieszczańskich 
salonów Wiednia i Zagrzebia, wydał się pisarzowi światem lepszym?

Bośniackie korzenie Heleny - fakt dotąd nieznany - pozwalają dotrzeć do 
psychologicznej prawdy o nobliście, któremu Kraków - pomimo wilgoci, mgły 
i klimatu, nie sprzyjającego osobom, jak Andrić, cierpiącym na gruźlicę, wydał 
się miejscem „znośnym”, więcej nawet - idealnym, stał się jego utopią szczęścia. 
W Helenie Irzykowskiej urodzonej w Bośni Andrić - jak się okazuje - odkrył 
to, co „nasze” - świat dzieciństwa, „miejsca narodzin”, o którym po opuszczeniu 
Krakowa, w 1919 roku pisał z Visegradu w liście do Tugomira Alaupovicia: „Po
grążony w całkowitym spokoju, pracuję nad pewnymi nowymi rzeczami i przy
glądam się z bliska naszej Bośni, która mnie zawsze zadziwia nowymi cudami” 
[,,Ovde u potpunom miru, pomalo radim neke nove stvari i promatram izbliza 
ovu nasu Bosnu koją me uvijek iznenaduje novim ćudima...”]I93. Odnalezio
na w Krakowie Bośnia stała się mostem, prowadzącym do zrozumienia Polski, 
umożliwiającym doświadczenie tego, co „nasze” i łączącym „miejsca pochodzenia 
z miejscami życia”.
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Odkrywanie zagadki Heleny jest więc złożonym procesem, który stanowi 
także próbę zrozumienia związków Andricia z polską kulturą oraz dotarcia do 
prawdy o tym, jaką Polskę pisarz odkrył w Krakowie. Problem wpływu krakow
skiego okresu jego biografii i obrazu polskiej kultury jest niezwykle istotny dla 
pokazania procesu formowania się intelektualnej i artystycznej fizjonomii An
dricia. Helena jako ważna figura pojawiająca się w dziełach jugosłowiańskiego 
pisarza jest kluczem do odczytania tekstu jego życia.

Powróćmy jeszcze do słów noblisty zawierających jego wrażenia dotyczą
ce Krakowa: „Zaklęte miasto: same muzea, grobowce i ołtarze; martwi królo
wie; niema sława i wrzeszczący żydzi”. Opis osamotnienia w miejscu, którego 
rozpoznawalnymi znakami były przeszłość i tradycja, jest w istocie zupełnie pre
cyzyjną oceną niegdysiejszej stolicy Polski i atmosfery panującej w Krakowie 
pod koniec XIX i na początku XX wieku. Nieprzychylna diagnoza, wystawiona 
przez Andricia miastu pod wpływem pierwszego kontaktu z nim, opis „muze- 
alności”: konserwatyzmu, stagnacji i zapatrzenia w przeszłość, są podobne do 
opinii, które na jego temat wyrażali sami Polacy — mieszkańcy innych zaborów: 
rosyjskiego i pruskiego. Galicyjski Kraków pod austriacką okupacją jest miastem 
takiej „stęchłej” atmosfery. Tworzyły ją nie tylko pamiątki przeszłości, wywołu
jące patriotyczny entuzjazm (a także — dodajmy - reakcje skrajnie odmienne194) 
u osób przybywających z innych części okupowanej Polski, ale także symbolika 
niegdysiejszej - do XVIII wieku - stolicy Polski. Uniesienie to jest widoczne we 
wspomnieniu Andricia, dotyczącym okresu jego studiów:

194 W liście do narzeczonej w 1892 roku Stefan Żeromski pisał: „Galicja - Kraków, to niewyczerpane 
źródło humoru, to po prostu sam humor, potrzebujący opisu. Dookoła nędza, głód, ciemnota - i ci 
w plugawych swoich kontuszach i oślich kitach”. Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, oprać. 
S. Kasztelowicz, S. Eile, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961, s. 105.
195 Z. Targosz, op. cit., s. 7. Wydobywanie przez Andricia znaczenia Wawelu dla duchowego rozwoju 
polskiej młodzieży dowodzi faktu, że noblista był świadomy symbolicznego charakteru tego miejsca 
i jego historii. W 1848 roku Austriacy zbombardowali Kraków i po dokonaniu częściowego zniszcze
nia miasta wprowadzili do niego załogę wojskową, przekształcając je w twierdzę. Temu celowi służyło 
poniżająca degradacja królewskiego zamku: przekształcenie go w koszary dla austriackiego wojska. 
W 1880 roku mieszkańcy Krakowa zainicjowali akcję ratowania Wawelu, organizując zbiórkę pie
niędzy na jego wykupienie z rąk Austriaków i renowację. W 1905 roku, kiedy Franciszek Józef wydał 
zgodę na opuszczenie zamku królewskiego przez żołnierzy, rozpoczął się długorwały proces restauracji 
Wawelu oraz innych zabytków: kościoła Dominikanów, Sukiennic, kościoła Mariackiego i in. Obraz 

A więc jeszcze kilka słów o tamtym Krakowie. O wspaniałej młodzieży, wrażliwej, chłon
nej, zaczytanej, pełnej romantyki. Dziewczyna w prezencie ofiarowywała fragment Pana 
Tadeusza własnoręcznie przepisany, chłopiec wręczał reprodukcję słynnego obrazu. Naszym 
ulubionym miejscem spotkań był Wawel. Chodziliśmy tam często sami, czasem z jakimś 
nowo przybyłym studentem z mojego kraju. Najwięcej czasu spędzaliśmy przy grobow
cu Mickiewicza. Zawsze niezmiennie dostrzegaliśmy przy nim kwiaty. Znam trochę świat 
i obyczaje. Ale to widziałem tylko u was195.
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Status miasta - niegdysiejszej stolicy Polski, ale i - z drugiej strony - tradycje 
polityczne od pierwszej połowy XIX wieku określiły rodzaj lojalistycznej kultury, 
którą uformowała liberalna polityka Austro-Węgier po wojnie włoskiej196. 
Przywileje osiągnięte dzięki niej przez Kraków (odzyskanie samorządu miejskie
go), związane także z możliwością publicznego wyrażania uczuć patriotycznych, 
niewyobrażalne w innych zaborach197 oraz możliwością nieskrępowanego rozwo
ju nauki i kultury zapewniły Krakowowi status polskiego Piemontu.

królewskich komnat zdewastowanych przez austriackich żołnierzy oraz wysiłek przywracania pomiesz
czeń zamku do poprzedniego stanu Andrić przedstawia w jednym ze swoich felietonów z Krakowa. I. 
Andrić, Pismo iz Krakova. Na Vavelu i Skałki, „Hrvatski pokret” 1914, nr 106 (19 IV), s. 2. Atmosfe
rę, która towarzyszyła rekonstrukcji dziedzictwa zabytków kultury materialnej, oddaje także karta stu
diów Andricia, w której, wśród przedmiotów wybranych przez niego, znajdują się „Zabytki Krakowa”.
196 Ową lojalistyczną politykę określała konserwatywna grupa krakowskich intelektualistów, którą 
tworzyły przede wszystkim osoby wywodzące się ze szlachty i arystokracji. Jej nazwa „stańczycy” po
chodziła od Teki Stańczyka - serii anonimowych artykułów opublikowanych w 1864 roku w czasopi
śmie „Przegląd Polski”. Ich autorzy: Józef Szujski, Stanislaw Tarnowski, Stanisław Koźmian i Ludwik 
Wodzicki przeprowadzili krytykę powstań narodowych, szczególnie styczniowego, skutkujących tra
gicznymi następstwami dla Polaków. Szczególnie ostro krytykowali spiski (liberum conspiro), które - 
według nich - prowadziły do pogorszenia się sytuacji narodu i nie były niczym innym niż liberum 
veto. Za jedyne wyjście z sytuacji uważali absolutne posłuszeństwo i lojalizm w stosunku do (au
striackiej) władzy państwowej, która - w świetle traktatów międzynarodowych - była w Polsce, jak 
twierdzili, władzą legalną. Synonimem mądrości politycznej w owych pamfletach stał się Stańczyk, 
błazen polskich królów: Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Zył on 
na przełomie XV i XVI wieku, słynął z poczucia humoru i politycznej przenikliwości, a jego postać 
utrwalił na swoim płótnie Jan Matejko. Podczas gdy przedstawieni na obrazie goście podczas balu 
zorganizowanego przez drugą żonę Zygmunta Starego - Bonę Sforzę, oddają się zabawie, Stańczyk 
(z obliczem samego Matejki) siedzi zatroskany o los i przyszłość ojczyzny. Na stole obok niego leży 
pismo z datą zajęcia przez Rosjan Smoleńska (1514 rok) w czasie wojny rosyjsko-litewskiej (1512- 
-1522). J. Buszko, Galicja 1859-1914. Polski Piemont’, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 
1989, s. 7.
197 Podczas kongresu wiedeńskiego Kraków stanowił przedmiot zainteresowania trzech zaborców, dla
tego w wyniku kompromisu pomiędzy Rosją, Prusami i Austro-Węgrami, w okresie od 1815 do 1846 
roku stał się formalnie niezależną republiką (Freistat Krakau). Na początku XIX wieku, dzięki znajdu
jącym się tutaj pomnikom kultury, ciągle był żywy romantyczny mit Krakowa - świętego miejsca Po
laków, z Wawelem jako narodowym Panteonem, którego znaczenie potwierdzały uroczyste pogrzeby 
bohaterów z czasów Napoleona: księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki w 1817 i 1818 
roku. Stworzony w epoce romantyzmu mit Krakowa jako symbolu minionej wielkości nieistniejącego 
państwa, ale i symbol nadziei, nie stracił na swojej sile także w późniejszym okresie. Gdy po upadku 
powstań listopadowego i styczniowego polskie ziemie zaboru rosyjskiego dotknęły drastyczne represje 
(m.in. zlikwidowano Uniwersytet Warszawski), a ziemie znajdujące się pod zaborem pruskim znalazły 
się w zasięgu germanizacyjnej polityki Bismarcka, Kraków stał się miejscem religijno-patriotycznych 
pielgrzymek: na Wawel z grobami królewskimi, do kościoła Mariackiego, na Skałkę z sarkofagami wy
bitnych obywateli miasta, na cmentarz Rakowicki z grobami zasłużonych Polaków, do pomnika Mic
kiewicza, pomnika Grunwaldzkiego czy na kopiec Kościuszki. Owo pielgrzymowanie do pomników 
przeszłości stało się, jak pisze Purchla „patriotycznym nakazem i duchowym przeżyciem”. J. Purchla, 
Matecznik Polski..., s. 36.
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Fenomen dawnej stolicy Polski polegał więc wówczas na swoistym „paradok
sie prowincjonalizmu”, związanym z faktem, że pomimo stopniowej utraty198 (na 
korzyść Warszawy) uprzywilejowanego znaczenia politycznego i kulturalnego, 
wykorzystując swój symboliczny potencjał oparty na sile tradycji, mimo niewiel
kich rozmiarów i ekonomicznego niedorozwoju, stała się ona wielką metropo
lią duchową oraz kulturalnym, naukowym i duchowym centrum integrującym 
naród pozbawiony swojej ojczyzny. To w Uniwersytecie Jagiellońskim, oprócz 
lwowskiego jedynej szkole wyższej na ziemiach polskich z wykładowym językiem 
polskim, kształciły się generacje, w tym także polityków, które po wyzwoleniu 
w 1918 roku, przygotowane zostały do tego, aby unieść ciężar odpowiedzialności 
za wolną Polskę i które stanowiły podstawę nowoczesnego społeczeństwa199.

1,8 Od XVII wieku rola Krakowa stopniowo zmniejszała się aż do przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy 
po rozbiorze Polski w 1795 roku miasto utaciło status stolicy Polski, a rolę stolicy Galicji przejął Lwów.
' ” Przywołanym tu zagadnieniom poświęcony jest dorobek naukowy historyka sztuki Jacka Purchli. 
W tym miejscu przywołuję jedynie jego dwie prace: J. Purchla, Kraków — prowincja czy metropolia?, 
Universitas, Kraków 1993; idem, Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii 
galicyjskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1990, Zeszyty Naukowe /Akademia Ekonomiczna w Kra
kowie, nr 96.

Tak więc pomimo swojego prowincjonalizmu Kraków stał się sercem Polski, 
miejscem reaktywacji wielkiego romantycznego mitu tego miasta jako symbolu 
historycznej przeszłości narodu pozbawionego swojego państwa. Dla formującej 
się właśnie osobowości Andricia i jego jugosłowiańskich poglądów Kraków - 
jak się wydaje — posiadał znaczenie szczególne: jawił się pisarzowi jako urzeczy
wistniona wizja patriotyzmu, w której szczególną rolę odgrywała integracyjna 
rola dawnej stolicy jako centrum polskich ziem rozbitych przez zaborców. Po 
przybyciu do tego miasta Andrić zetknął się z mitem będącym wyrazem „potrze
by historii”, obecnym w myśli i intelektualnej postawie konserwatywnej szlach
ty - stanowiącej trzon krakowskiej inteligencji, ówczesnych profesorów Andricia 
i jego bliskich przyjaciół, ale także - z modernistyczną (neoromantyczną) re- 
interpretacją owej historii, dokonaną przez świetnych młodopolskich artystów: 
Stanisława Wyspiańskiego i Jacka Malczewskiego.

Świadomość krakowskiego prowincjonalizmu staje się więc kluczem do 
zrozumienia fascynacji tym miastem i do zrozumienia fenomenu odnalezionej 
w nim przez Andricia swojskości - a więc tej duchowej i intelektualnej przestrze
ni, którą z Polakami podzielił pisarz wywodzący się z innej austro-węgierskiej 
prowincji - Bośni, jakże odległej od środkowoeuropejskich centrów. Jedno
cześnie pozwala zrozumieć sens złożoności jego rodzinnej, osobistej - najbar
dziej chyba bolesnej - oraz politycznej i duchowej bezdomności (osierocenia), 
która w najbardziej dramatyczny sposób ujawnia się podczas studiów Andricia 
w Zagrzebiu i w Wiedniu, co potwierdzają jego listy do Durbeśicia. Pojawiają 
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się w nich wyjątkowo ostre słowa skierowane pod adresem Chorwacji - kraju, 
z którym wówczas Andrić się identyfikował. W nich właśnie dostrzec można 
złożoność tego ambiwalentnego stosunku, wyrażającego się zarówno w gestach 
odrzucenia, jak i w gestach afirmacji, które czyniły jego miłość nieszczęśliwą. 
W jednym z listów wysłanych z Zagrzebia 22 stycznia 1913 roku do Vojmira 
Durbeśicia Andrić, prawdopodobnie już wówczas biorąc pod uwagę możliwość 
zmiany miejsca studiów, pisze:

Pierwszy nieszczęsny poranek, zimny i grzeszny w tym bezlitosnym mieście wyznaczył granicę 
pomiędzy mną obecnym i mną niegdysiejszym; zerwałem ze wszystkim i jest mi ciężko. Na 
pewno nie jest ci obce to uczucie: powoli zapominasz (o smutku!) i sam powoli odchodzisz 
w niepamięć. - Mam wrażenie, że w ten oto sposób moje miasto wymazało mnie pamięci 
i kocham je nieszczęśliwą miłością, kocham, i staram się o nim zapomnieć. Sądzę, że każdy 
z nas powinien na zawsze pozostać w swoim mieście: podróżować, nigdy go nie opuszczając; 
każdy tęskni do dwóch czułych dłoni, dwóch dobrych skrzydeł o zmroku, każdy potrzebu
je domu (o nasza stara strzecho, na której gruchają gołębie!). Ja, i moi towarzysze, my tego 
nie mamy, jesteśmy wyklętymi skazańcami, naszym domem są ulica i knajpa, my się trujemy 
w miejscach publicznych, spożywamy strawę nie dla nas przyrządzoną (o matczyna miłości!), 
śpimy w pościeli, która jest skalana (o upojna bielo poduszki i miękkości domowej pościeli!) 
i pijemy z kielichów, które są skażone, a ręce, które nas pieszczą, pieściły i pieścić będą innych 
(o, minione, młodzieńcze miłości pośród mroku mahali200, w drżącej poświacie lamp). Jedyna 
droga wiedzie coraz dalej na zachód i coraz głębiej w grzech, cierpienie i chorobę, a drogi 
powrotnej, na wschód, do domu nie widać, już nigdy nie znajdę ukojenia, nigdy nie zaznam 
cnoty niewiedzy ani ciszy niechcenia i piękna spokoju.

!ü0 Mahala (z tur.) - dzielnica wsi lub miasta.
!01 Ż. Pol jak, op. cit., s. 59.

[Prvo nesrećno jutro, studeno i greśno u gradu ovom bez milosti udarilo je granicu izmedu 
mene, koji sam i mene, koji sam bio; otkinuo sam se i teśko meni. Mora da ti nije stran 
ovaj osećaj: lagano zaboravljas (tugo!) i lagano te zaboravljaju. — Imam osećaj da sam tako 
u naśem gradu zaboravljen i volim ga sretnom ljubavi, volim i zaboravljam. Ja mislim, da 
svak treba da ostanę u svom gradu: putovati, ali u svom gradu trajno ostati, ja mislim 
da svakome trebaju dve miłosne ruke, dva dobra krila u sumrak, ja mislim da svak treba 
da ima svoju kucu (o, naśa stara kuca, na kojoj golubovi guću!). Ja, i ovi sa mnom mi toga 
nemamo, mi smo nasmejani prokletnici i naśa je ulica i kavana, mi se trujemo po javnim 
mestima, jedemo hranu, koją nije za nas kuhana (majćino miłosno pitanje!) i spavamo po 
posteljama, koję su obeśćaśćene (o, jedina radosna belina jastuka i neżnost kućnog duśeka!) 
i pijemo iz ćaśa, koję su zarażene a ruke, koję nas miluju milovale su i druge i milovace 
i druge (o, prosie, ćedne ljubavi u mraćnoj mahali, gde drhte fenjeri). Joś jedini izlaz vodi 
dalje na zapad i dublje u greh i stradanje i bolest, a puta natrag na istok i „kuci” nema i ni
kąd vise milosti i nikąd vise ćednosti neznanja ni tiśine nehtijenja i lepote mira.]201.
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W tym dramatycznym wyznaniu, rejestrującym zagrzebski zwrot w życiu 
Andricia, wyznaniu mówiącym o osamotnieniu, stanowiącym konsekwencję 
opuszczenia Edenu bośniackiego dzieciństwa i poszukiwaniu miejsc, które wio
dą coraz bardziej na zachód, z Zagrzebia do Wiednia, zawarta jest świadomość 
politycznej sytuacji Chorwacji. Troska Andricia, związana z wyborem drogi „na 
zachód”, podkreśla dramatyzm sytuacji wielkiego kryzysu Austro-Węgier w obli
czu pierwszej wojny światowej i dyskusji na temat celowości istnienia monarchii 
jako gwaranta równowagi pomiędzy Rosją, Francją i Niemcami. Próba przezwy
ciężenia politycznego i kulturalnego rozziewu pomiędzy Wschodem i Zachodem 
zaowocowała marzeniami o wspólnym państwie Serbów i Chorwatów, ideą, któ
rej zagorzałym zwolennikiem stał się Andrić.

Początek XX wieku naznaczyły dyskusje poświęcone emancypacji narodów 
słowiańskich i zasadności istnienia Austro-Węgier. Zwolennicy ich utrzyma
nia zdecydowali się na zamianę koncepcji dualistycznej w trialistyczną (a więc 
utworzenie słowiańskiego państwa w ramach monarchii), podczas gdy jej prze
ciwnicy opowiadali się za utworzeniem niezależnego państwa słowiańskiego. 
Szczególna rola w tym drugim projekcie przypadła Serbii, która jako suweren
ne wówczas państwo posiadała potencjał, aby stać się siłą konsolidującą narody 
południowosłowiańskie.

Jednak, jak można sądzić, tego, czego spodziewał się znaleźć, decydując się 
na studia w Zagrzebiu, Andrić w tym mieście nie odnalazł. Potwierdzają to jego 
listy, w których padają wyjątkowo ostre słowa pod adresem Chorwacji - kraju 
i kultury, z którymi w tamtym okresie pisarz się identyfikował. W liście do Voj- 
mira Durbeśicia z 1912 roku noblista pisze:

Nie wiem, czy Chorwacja jest najbardziej pożałowania godnym krajem w Europie, ale 
wiem, że Zagrzeb jest najnędzniejszym miejscem w Chorwacji, ponieważ my, ponurzy 
i poważni synowie Południa, nie znajdujemy celu w tym toczonym od wewnątrz chorobą, 
alkoholicznym mieście, w którym tłuste dania usypiają ducha a wino mąci wzrok. Tutaj 
w ciągu roku człowiek staje się zwierzęciem z gatunku bestia zagrebiensis, w ciągu dwóch 
lat - szpiegiem.

[Ko zna je li Hrvatska najmizernija zemlja u Evropi, ali ja znam, da je Zagreb najbedni- 
je mesto u Hrvatskoj, jer mi, mrki i ozbiljni sinovi s Juga, ne możemo da nademo smi- 
sla ovom crvotocnom i alkoholićnom gradu, gde masna jela uspavljuju duh i gde vino oći 
vara. Ovde se za godinu dana postaje zivotinja, bestia zagrebiensis, za dvije śpijun]202.

202 I. Andrić, List do Vojmira Durbeśicia z 30 grudnia 1912 roku, Zagrzeb, [w:] Ż. Poljak, op. cit., 
s. 58.
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W innym liście z 1913 roku konstatuje:

Dopiero teraz jestem w stanie uporządkować swoje impresje z Zagrzebia. Gdybym był 
szybszy, jak p. VI. Ćerina - bo i z nim miałem utarczkę - napisałbym książkę. Interesujące 
jest to nieszczęsne, alkoholiczne, toczone wewnętrzną chorobą miasto, interesujący jego 
mieszkańcy, a wszystko to razem - żałosne. Poznałem szacowne osobistości tego grodu: cała 
Croatia to tragedia, niema, niegodna uwagi a przez to jeszcze bardziej przerażająca.

[Zagrebaćke impresije se u meni tek sad sreduju. I da sam neśto hitar, ko g. VI. Ćerina - 
i s njim sam dośao u konflikt - ja bih napisao knjigu. Interesantan je taj nesrećni, alkoho- 
lićni i crvotocni grad, interesantni su ljudi njegovi, a sve je skupa żałosno. Upoznao sam 
njihove bolje łjude: sva je Croatia jedna tragedija, nema, neopaźena i tim straśnija]201.

203 I. Andrić, List do Vojmira Durbeśicia, z 20 marca 1913 roku, Zagrzeb, [w:] Z. Pol jak, op. cit.,s. 63.
204 V. Ćerina, U gradu cinika, „Vihor. List za nacijonalistićku kulturu” 1914 R. 1, nr 1, s. 1.

Pomimo ciężaru tych słów, należy z całą stanowczością podkreślić, że nie
pochlebne opinie na temat Zagrzebia nie stanowiły wówczas odosobnionego 
zjawiska. Podobny, kontrowersyjny charakter ma np. pochodząca z 1914 roku 
wypowiedź działacza jugosłowiańskiej młodzieży, Vladimira Ğeriny, redaktora 
czasopism „Val” i „Vihor”:

Spośród osiemdziesięciu tysięcy mieszkańców, jakich liczy sobie Zagrzeb, pięćdziesiąt ty
sięcy należałoby zaprowadzić do rzeźni, pięć tysięcy powinno znaleźć się w odmętach Savy, 
pięć kolejnych powinna zatopić jakaś niewyobrażalnie gwałtowna nawałnica, a pozostałą 
masę dwudziestu tysięcy należałoby umieścić w moralnym i narodowym purgatorium. [...] 
Temu miastu cyników należałoby siłą przeszczepić duszę i rozum miasta - Bohatera, jakim 
jest Belgrad [...], dać mu [Zagrzebowi - S.N.B.] - lecz nie żeby, by go gwałtem serbizo- 
wać - energię, powagę, serce, oddanie, zapał i wiarę przedkosowskich, kosowskich i po- 
kosowskich entuzjastów i tchnąć weń ducha Narodu nie wybiórczego, lecz totalnego, nie 
ekskluzywistycznego, lecz unitarnego, nie szowinistyczycznego, lecz humanistycznego, nie 
arystokratycznego i klasowego, lecz demokratycznego i rasowego.

[Ako u Zagrebu imade osamdeset hiljada stanovnika, pedeset njih bi trebalo povesti na 
klaonicu, pet njih da odnese Sava, pet drugih da potopi kakav nezamiśljeno silovit dażd, 
a sa velikom masom od preostalih dvadeset hiljada, trebalo bi u kakav moralni i nacijonał- 
ni purgatorij. [...] Ovom gradu cinikâ treba silom dati duśu i mozak onog grada Herojâ, 
sto se zove Beograd, i naś naród ne treba ni bez sile posrbiti, nego mu radinost, energiju, 
ozbiljnost, srćanost, pozrtvovnost, zanoś i vjeru predkosovskih, kosovskih i pokosovskih 
radnika dati i udahnuti u nj osjećanje za Naciju nepartaićno nego svepartaicno, ne eksklu- 
zivisticko nego unitarsko, ne sovensko nego humano, ne aristokratsko i klasno nego demo- 
kratsko i rasno]203 204.

Zaprezentowane powyżej poglądy były charakterystyczne dla postaw rady
kalnej części postępowej młodzieży jugosłowiańskiej, wywodzącej się z Dalma
cji - regionu będącego rodzącym się na początku XX wieku centrum oporu 
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przeciwko polityce lojalizmu i ugody201 * * * 205, zaś przeciwstawianie Zagrzebowi Bel
gradu wiązało się z coraz silniejszą pozycją Serbii po wojnach bałkańskich. Choć 
żadne z młodzieżowych ugrupowań nie występowało przeciwko idei „wzajemno
ści słowiańskiej” czy ideom zbliżenia narodowego, część działaczy sprzeciwiała 
się jednak temu, aby zbliżenie to wychodziło poza ramy współpracy kulturalnej, 
przechodząc w jedność polityczną. Zdecydowany opór takim unitarystycznym 
politycznym koncepcjom stawiały kręgi młodzieży skupionej wokół Antuna 
Gustava Matośa i czasopism „Mlada Hrvatska” oraz „Stekliś”206, z którą Andrić 

201 Jak zauważa Mirjana Gross, negatywny stosunek do Zagrzebia wyrażała przede wszystkim młodzież 
(jak Cerina) pochodząca z Dalmacji. Zob. M. Gross, Nacionalne ideje studentske omladine u Hrvat- 
skoj uoći Prvog svjetskog rata, „Historijski zbornik” R. 21-22, 1968-1969, nr 1-4, s. 139. Było to, jak
należy przypuszczać, związane z intensywnym rozwojem organizacji młodzieżowych w tym regionie.
Po aneksji Bośni i Hercegowiny w 1908 roku powstają w Dalmacji warunki dla rozwoju ruchu wymie
rzonego przeciwko Austro-Węgrom. W 1910 roku młodzież z Dalmacji i Przymorza z Franem Supilo
na czele opowiada się za ideą jugosłowiańską, głosząc hasła zjednoczenia na gruzach monarchii habs
burskiej. Pod nazwą Chorwacko-Serbska Młodzież Postępowa (Hrvatsko-srpska napredna omladina) 
grupa ta w połowie 1911 roku występuje w Splicie z programem, w którym wyrażone zostają idee 
jedności serbsko-chorwackiej zarówno na planie współpracy kulturalnej, jak i na planie społecznym, 
oświatowym, a nawet ekonomicznym. Część działaczy organizacji, zniecierpliwiona zbyt zachowaw
czym charakterem jej działań i sceptyczna wobec koncepcji wywalczenia narodowych swobód metodą 
„pracy u podstaw” oraz ugodową polityką koalicji chorwacko-serbskiej, opuszcza szeregi postępowej 
młodzieży, tworząc grupę o nazwie Zjednoczenie Młodzieży Nacjonalistycznej (Ujedinjene nacionali- 
stićke omladine). J. Sidak, M. Gross, I. Karaman, D. Sępić, Povijesthrvatskog naroda 1960-1914, 
Śkolska knjiga, Zagreb 1968, s. 283.
206 W jednym z czasopism Matoś (podpisany inicjałami) argumentował: „Chociaż zawsze uważaliśmy, 
że jugosłowiańska idea polityczna jest absurdalną utopią, opowiadaliśmy się za ideą kulturowego jugo- 
slawizmu, z tą jednak różnicą w stosunku do nowych Ilirów, że w Jugosłowianach nie upatrywaliśmy 
jednego, wyłącznie jednego narodu, ani jednego, wyłącznie jednego plemienia. Jeżeli może istnieć 
europejskość kulturowa, oparta na wspólnocie kulturowej wszystkich Europejczyków, niezagrażająca 
istnieniu narodów, przynajmniej tym silniejszych, dlaczego zatem nie mógłby istnieć wspólny doro
bek synów Słowiańszczyzny Południowej, tym bardziej, że wzajemna konkurencyjność tych kultur, 
zbliżonych pod względem wielkości - podobnie jak w przypadku olimpijskich oraz islamskich państw 
hellenistycznych może tylko przynieść korzyści” [„Premda smo oduvijek smatrali politićku jugoslaven- 
sku misao apsurdnom utopijom, zagovarasmo vazda misao kulturnog jugoslavenstva, s tom razlikom 
od novih Ilira, da u Jugoslavenima ne gledasmo jedan, samo jedan naród, kao ni jedno, samo jedno 
pleme. Kada może postojati kulturno europejstvo, kulturna zajednica svih Europljana bez opasnosti 
barem za jaće narodnosti, sto da ne postoji zajednićki rad sinova jużnog slavenstva, to vise, śto su 
toliko podjednake kulturne snage, da im medusobno natjecanje - slićno konkurencijama olimpijskih 
i islamskih helenskih drzava - może tek koristiti!”]. A.G.M [Antun Gustav Matoś], Hrvatska i srpska 
knjiga, „Hrvatska smotra: za politiku, knjizevnost, znanost i kritiku” 1907, t. 2, s. 37. W artykułach 
opublikowanych w czasopiśmie „Stekliś” (wyszły jedynie jego dwa numery) Matoś opowiadał się za 
kontynuacją i udoskonaleniem linii „idei państwowotwórczej” Ante Starcevicia. Według niego po 
aneksji Bośni i Hercegowiny w 1908 roku „polityka chorwacka nie odnajdzie w Jugosławii niczego 
dla siebie”. Jak jego tezy komentuje Mirjana Grass, Matoś uważał, że „problem chorwacki należy roz
patrywać z pominięciem ziem południowosłowiańskich poza granicami Monarchii. Logicznym wnio
skiem, wypływającym z tej tezy jest fakt, że Matoś uważał Serbów za «najbliższych braci, właściwie za 
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także toczył spory, o czym sam wspomina w zacytowanym liście do Durbeśicia, 
wyjaśniając, dlaczego sądzi, że Chorwacja jest „tragedią, niemą i niedostrzeżoną”:

Wymieniałem uprzejmości z A. G. Matośem i kilka razy dyskutowaliśmy. Jest on jedyną 
osobą - spośród reprezentujących poglądy odmienne od moich - z którą się nie starłem, 
i której nie zaprezentowałem swojej uciążliwości i uszczypliwości w całej ich okazałości. Nie 
ma tu oczywiście mowy o kapitulacji mojej dialektyki, ona po prostu pręży się prezentując 
broń dopóki nie przedefiluje ten nieszczęsny człowiek wyrzucający z siebie potok niemoż
liwych słów. Mieszczan poskramia się logiką i trudnymi prawdami, a on wyzwala we mnie 
dziwną czułość, jaką odczuwa się w stosunku do zacietrzewionego pacjenta, który krzyczy: 
wypuśćcie mnie, nic mi nie jest! Współczucie dla nieszczęścia jest śmieszne, ale należy się 
mu szacunek. Szanuję go [G.M.], ponieważ jest nieszczęśliwy, a jeszcze bardziej dlatego, że 
nie wie o tym, że jest nieszczęśliwy.

[Pazio sam se s A. G. Matośem i par puta debatovasmo. On je jedini - od meni opre- 
ćnih — s kojim ne dogjoh u sukob i pred kojim se ne afirmirah u svoj teżini i oporosti. 
Nije da bi moja dialektika kapitulirala pred nim, ne, nego ona prosto stoji i kao drźi pu- 
śku na pozdrav dok prodefiluje taj nesrećni covek zajedno sa svojom bujicom nemogućih 
reći. Gragjane se tuce logikom, i teśkim istinama, a prema njemu osećam neku ćudnu ne- 
źnost, sto je imamo pred rabijatnim bolesnicima koji se deru: pustite me, meni niśta ne 
fali! Smeśno je nesreću saźaljevati, ali se postovanja pred njom mora imati. I ja ga (G. M.) 
pośtujem, jer je nesrećan, i joś vise, jer ne zna da je nesrećan]207.

Chorwatów» w następstwie czego nie chciał ich uznać za «odrębny naród na ziemiach naszego prawa 
chorwackiego i ugody», to znaczy na ziemiach chorwackich oraz w Bośni i w Hercegowinie” [„(...) 
potrebno rijeśiti hrvatsko pitanje bez juznoslovenskih zemalja izvan okvira Monarhije. Iz tog stava lo- 
gićno slijedi da je Matoś smatrao Srbe «najbliżom braćom, upravo Hrvatima», i da ih nije htio priznati 
«kao poseban naród u zemljama naśeg hrvatskog prava kao ni nagodbe» tj. u hrvatskim zemljama te 
u Bosni i Hercegovini”]. M. Gross, op. cit., s. 100.
207 I. Andrić, List do Vojmira Durbeśicia, z 20 marca 1913 roku, Visegrad, [w:] Z. Poljak, op. cit., 
s. 63 i n.
208 Postać bana Josipa Jelaćicia stanowi symbol chorwackiej polityki podczas Wiosny Ludów, od po
czątkowej euforii do jej upadku. Wykształcony w austriackiej Akademii Wojskowej Jelaćić otrzymał 
tytuł bana w 1848 roku, w momencie przełomowym dla swojego narodu, kiedy ideami przewodni
mi patriotycznego zrywu w walce o zjednoczenie ziem chorwackich (utworzenie Trójjedynego Kró
lestwa Chorwacji, Dalmacji i Sławonii, wprowadzenie języka chorwackiego jako urzędowego) były 
także idee równości społecznej. Godność tę powierzyli mu - w tajemnicy przed władzami węgierski
mi - 23 marca 1848 roku, dwa dni przed oficjalnymi obradami Saboru - przedstawiciele reakcyjnej 

Kontrowersyjne listy Andricia poświęcone Zagrzebowi nie są jednak - jak 
je czytają niektórzy komentatorzy - wyrazem antychorwackiej postawy pisarza, 
ale stanowią wyraz bólu i rozczarowania, które miłości do Chorwacji nadawały 
piętno miłości nieszczęśliwej. Jej wyraz stanowią te najbardziej chyba liryczne 
listy Andricia, w których wyłożone są powody jego cierpienia. Należą do nich 
słowa skreślone do Vojmira Durbeśicia na pocztówce ze zdjęciem pałacu bana 
Jelaćicia208, którego postać w symboliczny sposób przywołuje smutną historię 
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chorwackiego zrywu narodowego (od jego euforii do porażki) w okresie Wiosny 
Ludów i po niej:

Kochany! Do pozdrowień dołączam wizerunek tego pałacu w słynącej niegdyś z urody nie
boszczki Chorwacji. Właśnie zakwitły oplatające jego ściany modre glicynie i wygląda jak 
sen o dawnych czasach. Jednak żal, że tamte czasy nigdy (przenigdy!) nie powrócą, a ja usi
łuję zrozumieć tych, którzy tak bardzo je opłakują. O Chorwacjo!

[Dragi! Pozdrave uz ovu pałacu iz nekadasnje lepe, blago pokojne Hrvatske. Sad su na njoj 
procvale modre glicinije da izgleda kao san o starom vremenu. Ipak je tużno da se ta vre- 
mena nikąd (nikad!) nece vratiti i ja nastojim da razumem one, koji toliko żale za njima. 
O Hrvatska!]209 210 211

arystokracji węgierskiej i chorwackiej. Ta, w obawie przed rozszerzeniem zasięgu powstania na ziemie 
chorwacko-slawońskie, Jelaćicia - oficera znanego w Krajinie, uznała za człowieka, który uniemożliwi 
realizację owych celów. Podczas gdy w pierwszej połowie 1848 roku Jelaćić dąży do urzeczywistnienia 
narodowych i społecznych postulatów powstania (25 kwietnia 1848 roku zniesiona zostaje pańszczy
zna) i nie podporządkowuje się władzom w Wiedniu i w Peszcie, w drugiej połowie tego roku krwawo 
tłumi powstanie chłopskie i - po przejściu pod austriackie dowództwo - rewolucję na Węgrzech oraz 
w Vojvodinie. W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 322-334. Należy podkreślić fakt, że serbskie 
powstanie w Vojvodinie otrzymało wsparcie z Belgradu także dzięki agentom Hotelu Lambert - Lu
dwikowi Zwierkowskiemu oraz Ludwikowi Bystrzonowskiemu, którzy wraz z Garaśaniniem dążyli 
do pojednania pomiędzy Serbami i Węgrami w celu stworzenia wspólnego frontu przeciwko Austrii. 
Po upadku Wiosny Ludów, gdy zagrzebskie czasopismo „Slavenski jug” zostało zabronione, w czasach 
absolutyzmu Bacha (1851-1859), Jelaćić posłusznie i z dużym zaangażowaniem realizuje politykę ger- 
manizacyjną. Ibidem, s. 322-334.
209 I. Andrić, List do’Vojmira Durbeśicia z kwietnia lub maja 1913 roku, Zagrzeb, [w:] Ż. Poljak, 
op. cit., s. 66.
210 I. Andrić, Mara, miłośnica, „Srpski knjiżevni glasnik” 1926, nr 1 (16 I), s. 1-11 (cz. 1); nr 2 
(16 I), s. 81-92 (cz. 2); nr 2 [tzn. 3] (1 II), s. 171-178 (cz. 3); nr 4 (16 II), s. 241-258 (cz. 4).
211 Polski przekład: idem, Mara kochanica, tłum. I. Olszewska, [w:] idem, Pragnienie. Opowiada
nia, s. 154-228.

To swoiste epitafium dla „świętej pamięci Chorwacji”, pochowanej na za- 
grzebskim cmentarzu na Griću zapisane w listach, będące dobitnym komenta
rzem jej sytuacji politycznej, pojawiać się będzie także w późniejszych utworach 
Andricia. Jednym z nich, najbardziej chyba przejmującym, jest wydane w 1926 
roku opowiadanie Mara, miłośnica2'" {Mara kochanica2'') - przypowieść o świecie 
dziecięcej niewinności i piękna, uśmierconym nie tylko przez zło (przemoc), ale 
także przez bezduszność wspólnoty, skazującej ofiarę tureckiej przemocy na nie
sprawiedliwe potępienie. Jest nią bohaterka opowiadania — szesnastoletnia Mara, 
wywodząca się z katolickiej rodziny z Travnika, porwana i uwiedziona przez Veli 
paszę, a następnie porzucona przez niego w obliczu perspektywy wkroczenia do 
Bośni Austriaków, Zycie dziewczyny urasta do alegorii losów chorwacko-bo- 
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śniackiej tożsamości i Bośni przechodzącej z rąk do rok po Kongresie Berlińskim 
w 1878 roku. Zwróćmy uwagę na opis Mary:

Nie ukończyła nawet szesnastu lat. Jej oczy o gołębim odcieniu i przygaszonym porcelano
wym połysku, poruszały się powoli. Miała całkiem jasne, ciężkie i twarde włosy, jakie rzad
ko spotyka się u kobiet z tych okolic. Twarz i ręce pokrywał, niczym maska, drobny i jasny 
meszek włosków, które stawały się widoczne jedynie w słońcu. Niezwykłe w jej wyglądzie 
było to, że partie skóry, zwykle osłonięte przed słońcem i powietrzem, nie odznaczały się 
jednolitą smutną bladością, tak częstą u jasnowłosych kobiet a całe jej ciało miało jasno
złoty odcień, który zmieniał się tylko w zagłębieniach, ciemniejąc pod wpływem nagłych 
i nieregularnych uderzeń krwi. Jej ręka była mała i różowa, jak u dziecka.

[Bilo joj je nepunih śesnaest godina. Imała je velike oći golubinje boje, ugaśena porculan- 
skog sjaja, koję su se polagano kretale. Imała je sasvim svijetlu, teśku i tvrdu kosu, kakva 
se rijetko vida kod źena iz ovih krajeva. I lice i ruke su joj bili obrasli, kao maskom, sitnim 
svijetlim maljama, koję su samo na suncu mogle da se vide. Sto je na njoj bilo neobićno, 
to je da i oni dijelovi koźe koji nisu u stalnom dodiru sa vazduhom i svjetom, u nje nisu 
jednolićno bijeli i otuźni, kao obićno kod plavih źena, nego joj je sve tijelo imało tu svijetlu 
i zarudjelu boju koją se mijenjala samo sa sjenkom u udubinama iii sa nejednakim i pla- 
hovitim strujanjem krvi, i tada bivala joś zagasitija. Imała je posve djetinjsku ruku, kratku 
i rumenu]212.

212 Idem, Mara miłośnica, [w:j idem, Sabrana delà u dvadeset knjiga, t. 2: Pripovetke, s. 139.
21 ’ Ibidem.
21,1 Ibidem, s. 193 i n.

Jej wiek oraz wygląd, choć przywołują na myśl Helenę znaną z wcześniej pre
zentowanych opisów, nie pozwalają na pełną identyfikację obu postaci. Mara 
to kobieta „z tego świata”, a nie wiecznie żywy sen, fluid, fantazmat, który staje 
się cząstką teraźniejszości, zresztą to nie kobieta jeszcze, lecz dziecko - dziew
czynka: wykorzystana i porzucona. Przedstawiony z realistyczną dokładnością 
i dbałością o historyczny detal los kochanicy paszy, przygarniętej przez rodzinę 
Pamukoviciôw, opłakują w opowiadaniu Jelka oraz Marijan słowami: Ech, ech 
[...] ech, pochowaliśmy grzesznicę, pochowaliśmy nieszczęsną! Każdy od niej coś 
brał, a teraz nie ma nikogo, kto by jej pożałował i uronił nad nią łzę! Ech, pusto! 
[...] - Jelo, anioła bożego pochowaliśmy, anio...”213 [„— Eh, Eh [...] eh, zako- 
pasmo grjeśnicu, zakopasmo sirotu. Svak je poneśto uzeo od nje, a nikog da je 
pożali i suzu pusti nad njom. Eh, pusto! [...] - Jelo, andela smo boźjeg zakopali, 
ande.. .”]214.

Tekst mówiący o pewnej duchowej i etycznej niemocy niezdolnej do miło
sierdzia wspólnoty (katolickiej), która podobnie jak zaborca staje się źródłem wy
kluczenia, a więc przemocy, choć innej niż ta, której dopuszcza się okupant, nie 
tylko tematyzuje tragizm bośniacko-chorwackiego losu, ale także - czytany przez 
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pryzmat doświadczeń jego autora - wskazuje zarazem na to, czym jest opisywana 
przez Andricia w listach do Durbeśicia „niema tragedia”.

Wspomniane epitafium, o którym mowa w przywołanym liście, sygnalizuje 
tylko jeden z powodów, dla których pisarz opuścił Zagrzeb. Drugim i - jak 
się wydaje - równie istotnym były nieporozumienia natury osobistej. Ich śla
dy dyskretnie przebijają także w utworach. Subtelnie tematyzuje ten problem 
opublikowane przez Andricia w 1953 roku opowiadanie Izlet (Wycieczka)215, 
w którym legendarna opowieść o jasnowłosej Helenie - sierocie, niemal służą
cej, oskarżonej przez złą macochę o kradzież jej pierścienia, została przywołana 
podczas wycieczki gimnazjalistów z małego miasteczka do historycznych ruin 
grodu Dobrun. Niemożliwość wspięcia się do trudno dostępnej twierdzy, „do 
wyżyn” miasta jest na planie metaforycznym niezwykle sugestywnie przekazaną 
prawdą o nieudanej wędrówce gimnazjalisty Piotra do świata mieszczańskiego, 
o towarzyskiej i społecznej niemocy młodzieńca usiłującego dorównać swo
im kolegom. Znamienne, że w przestrzeń owej dobruńskiej twierdzy wpisana 
zostaje legenda, historia sieroty Heleny, która oskarżona przez macochę o kra
dzież popełnia samobójstwo, podobnie zresztą, jak sama macocha. Owa legen
darna opowieść, w której realia mentalnie przenosi się bohater, zdaje się gimna
zjaliście snem raczej aniżeli jawą i jest w istocie metaforyczną historią opisującą 
mechanizm działania politycznej „macochy” - monarchii austro-węgierskiej, 
której pragnienie posiadania pierścienia - symbolu wolności - prowadzi do 
(auto)destrukcji ją i „przygarnięte” przez nią narody. Wyrzucenie przez boha
tera uwierającego gwoździa, zabranego na pamiątkę podczas próby „zdobycia” 
twierdzy, jawi się jako próba uwolnienia się od wspomnień o tym bolesnym 
doświadczeniu.

2,5 Idem, Izlet, „Borba” 1953, nr 298 (29 XI-1 XII), s. 12.

Choć Andrić o próbach wejścia do towarzyskich kręgów i konfrontacji z nimi 
pisze w listach bezpośrednio, możemy jedynie zgadywać, czego owe spory doty
czyły. Powody, niestety, do dziś spowija woal tajemnicy, choć sam pisarz mówi 
o nich niedwuznacznie, jak chociażby w liście z Viśegradu, z końca sierpnia 1913 
roku, kiedy komentując swoje ówczesne nieprzyjemne doświadczenia, przywołu
je zdanie Augusta Strindberga z powieści Czarne chorągwie {Svarta fanor)-.

Zerwałem, nieważne z jakiego powodu, z wszystkimi przyjaciółmi, przyjaciółkami, partia
mi, kręgami i narodami. Urodziłem się w Travniku, przynależę do Sarajewa, dorastałem 
w Viśegradzie. Nic mnie z nimi nie łączy, nie zachowałem w pamięci żadnych dobrych 
wspomnień .(gdybym mógł, spaliłbym wszystko, co minęło, tak jak - przed kilku dniami - 
korespondencję), nie jestem kochany, gdyż nie mam zalet, które ceni sobie społeczeństwo. 
Mą duszę zdobi wieniec „z siedmiu grzechów głównych” i z siedmiu innych jeszcze, o ist
nieniu których Kościół dotąd nawet nie wiedział. Im więcej przyjaciół (i ach! przyjaciółek!) 

102



tym więcej potem problemów podczas rozstania (do którego zawsze przecież dochodzi). 
Skalałem się [...] paskudnymi aferami z różnymi kobietami, i nie pozostaje mi nic innego 
jak tylko mściwie powtarzać marne słowa pociechy cudownego pana Strindberga: Tak to 
jest, jak się człowiek wplącze w kobiece intrygi. Tak to jest...

[Raskinuo sam, sad svejedno ćijom krivnjom, sa svim prijateljima, prijeteljicama, partija
ma, krugovima i nacijama. Rogjen u Travniku, nadleźan u Sarajevu, odrastao u Visegradu. 
Ne osjećam privrzenosti, jer me ne vezu lijepi spomeni (da mogu spalio bih sve proślo, kao 
neki dan korespondencu) a ne stićem ljubavi, jer nemam skupocenih vrlina, koje drusrvo 
voli. Na dusi nosim vijenac „od sedam glavnih grijeha” i jos od sedam drugih za koje mati 
Crkva nije nikąd ni ćula. I sto imaś vise prijatelja (i ah! prijateljica) tim ćeś vise imati nepri- 
lika kad dogje do raskidanja (a to dolazi konaćno). Okaljao sam se - pri lomljenju - gad- 
nim aferima sa żenama i żenskinjama, i ne preostaje negó da zlobno ponavljam crnu utjehu 
gospodina divnog Strindberga: so wird es Einem wenn Er sich mit Weibern einlast. Tako to 
biva...]216

216 Idem, List do Vojmira Durbeśicia z końca sierpnia 1913 roku, Visegrad, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 60.
217 A. Strindberg, Cme zastave (odlomak), tłum. Iv. An. [Ivo Andrić], „Bosanska vila” 1912, nr 8 
(30 IV), s. 123.

Interesująca jest zbieżność odczuć Andricia i jego ówczesnych lektur. W cza
sopiśmie „Bosanska vila” z 30 kwietnia 1912 roku zostaje opublikowany frag
ment powieści Augusta Strindberga Czarne chorągwie z 1907 roku w tłumacze
niu przyszłego noblisty. Oprócz tego, że w tym fragmencie mowa jest o sytuacji 
wyczekiwanego rozstania pełnego złych emocji, a nawet nienawiści, które ma na
stąpić w wyniku śmierci kobiety, napotykamy w nim następujący passus, w któ
rym zwraca się ona do męża:

Wiesz, często zadaję sobie pytanie, co przynoszą wasze książki: korzyść czy szkodę. Wy, 
poeci, jesteście poza życiem i społeczeństwem: żyjecie w przestworzach, jak ptaki, z wyżyn 
spoglądając na świat i ludzi. Czy wszystko widzicie we właściwy sposób? Czy wasze gór
nolotne nauki sprawdzają się w trudach ziemskiego bytu? Praca jest dla was zabawą, a ży
cie świętem. Gardzicie mieszczanami i ich życiem. Tych, którzy czynią swoją powinność 
i podporządkowują się zasadom, zwiecie zniewolonymi umysłami, cierpliwych tchórzami, 
chorych faryzeuszami. Przeklęta niech będzie godzina, w której znalazłam się w waszym cy
gańskim świecie, z waszym zbójeckim morale. I chwalę Boga, który przywrócił mi wzrok 
oraz nadzieję na lepszą przyszłość.

[Znaś, ja se ćesto pitam, da li vase knjige donose korist iii śtetu. Vi pesnici stojite izvan 
zivota i drustva: vi zivite kao ptice u zraku i gledate na svet i ljude. Możete li vi sve stvari 
pravo vidjeti? Zar se mogu vase zraćne naukę primeniti na teśki zemaljski źivot? Taj vas je 
rad igra, a vas zivot jedna svecanost. Vi prezirete gradane i gradanski zivot. One, koji cine 
svoju duźnost i pokoravaju se zakonima zovete ropskim mozgovima, strpljive nazivate ku- 
kavicama, bolne farisejima. Proklet neka je ćas kad sam dospela u vas ciganski svet, s vasim 
razbojnićkim morałom. I slavim boga koji mi je otvorio oći i povratio nadu i veru u neśto 
bolje]217.
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Ponieważ jednak te intertekstualne nawiązania nie mogą stanowić podstawy, 
na której można by budować jakiekolwiek faktograficzne ustalenia, fragment ten 
przywołuję jako jedno z możliwych odczytań, przybliżających ówczesny stan du
cha Andricia i - być może - oddźwięk środowiskowych konfliktów. Proponuję 
takie jego odczytanie wbrew sugestiom Miroslava Karaulca, który uznał wybór 
przetłumaczonego przez twórcę fragmentu za credo autorskie pisarza218.

218 Por. M. Karaulac, op. cit., s. 207.
219 Zob. V. Masleśa, Mlada Bosna, Driavno izdavacko preduzeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
1945.

Niezadowolenie Andricia z atmosfery panującej w „niemej”, jak napisał, 
Chorwacji, mając na myśli zapewne politykę prowadzoną przez działaczy Koali
cji Chorwacko-Serbskiej, których celem było zawarcie kompromisów z kolejny
mi banami: NikoląTomaśiciem, Slavkiem Cuvajem, Nikolą Skerlecem, potrzeba 
bardziej radykalnej akcji przeciwko Austro-Węgrom (a więc nastroje, które cha
rakteryzowały całe młode młodobośniackie pokolenie), reakcje środowiska na 
reprezentowane przez Andricia jugosłowiańskie poglądy, konflikty ze środowi
skiem artystycznym oraz z kręgami mieszczańskimi - konsekwencja kulturalne
go nieprzystosowania, u źródeł którego leżały młodobośniackie korzenie twórcy 
(fakt, że środowisko to wywodziło się w większości z warstw chłopsko-rzemieśl- 
niczych niewątpliwie oddziaływało na jego kontestacyjną postawę wobec miesz
czaństwa219), wpłynęły na podjęcie decyzji o opuszczeniu Zagrzebia.
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VIII

Słowiańszczyzna.
„Szukając tego, co w 1914 roku było nasze..

Fakt pozostania w Krakowie wiąże się z powodami, dla których Andrić wyjechał 
z Zagrzebia, nie mogąc w jego przestrzeni urzeczywistnić idei, o których nawet 
pod koniec życia wypowiadał się następująco:

Całe swoje życie opowiadałem się za zgodą i braterstwem. Byłem zwolennikiem jugosla- 
wizmu już wówczas, kiedy musieliśmy walczyć o wyzwolenie naszej ojczyzny spod pano
wania Austro-Węgier. My, sarajewscy gimnazjaliści, byliśmy przeciwnikami hegemoni- 
zmu jakiegokolwiek wyznania czy narodu [...]. Nie chciałbym uchodzić za pyszałka, ale 
muszę wspomnieć o tym, że w Sarajewie byłem przewodniczącym postępowej organiza
cji młodzieży serbsko-chorwackiej. Nie byliśmy unitarystami, jak sądzą niektórzy, na
leżałoby raczej powiedzieć, że byliśmy panslawistami i zwolennikami 
internacjonalizmu, a każdy, kto posiada zdolność myślenia, wie, że panslawizm i uni- 
taryzm to nie to samo... Opowiadałem się za jugoslawizmem w 1941 roku, kiedy Partia 
Komunistów Jugosławii wprowadziła do niego - jak zresztą do wszystkiego - doktrynę 
marksistowską. Byłem zwolennikiem jugoslawizmu także w 1948 roku i jestem nim do 
dnia dzisiejszego - i prędzej umrę, niż na starość wyrzeknę się swoich przekonań!

[Ja sam za slogu i bratstvo bio celog svog dugog veka. Ja sam bio za jugoslovenstvo joś onda 
kad je Austro-Ugarsku trebalo oterati s naśeg ognjiśta. Mi, sarajevski gimnazijalci, bili smo 
protiv hegemonizma bilo koje vere i bilo kojeg naroda [...]. Ne bih voleo da lici na hva- 
lu kad każem da sam bio predsjednik naprednjaćke srpskohrvatske omladine u Sarajevu. 
Mi nismo bili unitaristi, kako bi to nekom moglo da izgleda; pre bi se mogło reći da smo 
bili panslavisti i internacionalisti, a svako ko zdravo rasuduje zna da panslavizam nije 
isto śto unitarizam... Ja sam za jugoslovenstvo bio i 1941. godine, kad je Komunistićka 
partija Jugoslavije u sve, pa i u to, únela marksistićko shvatanje. Ja sam za jugosloven
stvo bio i 1948., a i dañas sam — i pre ću da umrem takav negó da pod Starost menjam 
uverenja!]220

220 Lj. Jandrić, op. cit., s. 73.
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Chociaż trudno precyzyjnie dookreślić sposób użycia przez Andricia termi
nów „panslawizm” i „internacjonalizm” (można raczej stwierdzić, że pisarz sto
suje je w bliżej nieokreślonym znaczeniu pozbawionym ich politycznych kono
tacji - raczej może jako „słowiańską solidarność” i „kosmopolityzm”), wydaje 
się, że podczas swoich studiów w Zagrzebiu w 1913 roku nie odnalazł tego, co 
spodziewał się tam znaleźć. To, co w przytoczonym cytacie mieści się w sformu
łowaniu „nasze”, Andrić odkrył u swoich krakowskich profesorów uniwersytec
kich, bliskich mu duchowo.

Pomiędzy nimi wyróżnia się osoba Mariana Zdziechowskiego - filozofa 
i znawcy literatury, który co tydzień w swoim mieszkaniu przy ulicy św. Ger
trudy 7 - będącym rodzajem salonu intelektualnego - organizował spotkania, 
na które zapraszał także studentów - Słowian. Jego osobowość i intelektualny 
profil dają odpowiedź na niezwykle ważne pytanie: dlaczego Andrić, wyrażając 
w liście do Tugomira Alaupovicia pragnienie podjęcia studiów w Rosji, pozostał 
jednak w Krakowie, którego atmosfera intelektualna była zorientowana antypan- 
slawistycznie? Chodzi tutaj o formę panslawizmu sformułowaną przez Mikołaja 
Danilewskiego (1822-1885). Jego zwolennicy stali na stanowisku konieczności 
stworzenia związku wszechsłowiańskiego z carem, który sprawowałby władzę 
absolutną. Ta koncepcja była więc w rzeczywistości apoteozą systemu społecz
no-politycznego, panującego w Rosji. Różnice poglądów Serbów i Polaków na 
temat roli, jaką miała ona odegrać w projektach słowiańskiej wspólnoty, były 
następstwem specyfiki uwarunkowań historycznych. Historia stosunków polsko- 
-rosyjskich w XIX wieku stoi pod znakiem prób uwolnienia Polski spod okupacji 
rosyjskiej, co nie pozostało bez wpływu na formę koncepcji, łączących ideały 
narodowe z ideami wyzwolenia innych Słowian221.

221 Interesujące są próby pozyskania do współpracy Serbii. Lata trzydzieste i czterdzieste XIX wieku 
są okresem wyjątkowo intensywnej działalności na Bałkanach księcia Adama Czartoryskiego, przy- 
wódzcy Hotelu Lambert - konserwatywno-monarchistycznej części polskiej Wielkiej Emigracji, która 
po powstaniu listopadowym w 1831 roku znalazła się w Paryżu. Celem jego działalności politycz
nej było wzmacnianie polskiego ruchu narodowego przez osłabianie pozycji Rosji carskiej w Europie 
Środkowej i Południowowschodniej za pomocą wsparcia udzielanego dążeniom narodowościowym 
Słowian południowych i nawiązywanie kontaktów z nimi. Realizował je za pomocą polskich agencji, 
działających w ważniejszych stolicach europejskich. W tym celu w latach czterdziestych w Belgradzie 
przebywali wysłannicy Czartoryskiego, wśród których wyróżniał się Franciszek Zach, Morawianin po
chodzenia serbskiego. Najprawdopodobniej pod jego wpływem Ilija Garaśanin sformułował swój pro
gram polityki zagranicznej Naćertanije. Po upadku Wiosny Ludów kontakty polskich i bałkańskich 
polityków osłabły. Celem tych pierwszych był kompromis z Turcją w celu osłabienia pozycji Rosji, co 
wywoływało silny opór ich bałkańskich kolegów, niezadowolonych brakiem zainteresowania Anglii 
i Francji ich narodowymi dążeniami. Po upadku powstania styczniowego w 1863 roku w Belgradzie 
przebywało niewielu Polaków z powodu prorosyjskiej orientacji dynastii rządzącej, w związku z czym 
kontakty polsko-bałkańskie ograniczały się do współpracy kulturalnej. J. Albin, op. cii., s. 16-21;
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Andrić przyjechał do Krakowa przesiąknięty ideami młodobośniackimi 
i działalnością w tym ruchu. Ogromny udział w kształtowaniu duchowego pro
filu młodego poety miał Tugomir Alaupović, którego poglądy na temat udziału 
Rosji w walce o wyzwolenie narodów słowiańskich znacznie się różniły od kon
cepcji, które reprezentowali jego krakowscy profesorowie.

W Pamiętnikach Teodory Krajewskiej - polskiej lekarki, pracującej w Bośni 
pod koniec XIX i na początku XX wieku - napotykamy informację, że po przy- 
jeździe do Wiednia w 1892 roku, kiedy zgłosiła się na konkurs na posadę lekarza 
w Bośni, rozpisany na polecenie władz państwowych w Sarajewie przez Mini
sterstwo Finansów w Wiedniu, chcąc nauczyć się „bośniackiego”222 brała lekcje 
u Tugomira Alaupovicia. „Zgłosił się student Alaupowicz, «hrvat-bosznjak», jak 
się wtedy podpisywał pod swoimi poetyckimi utworami”223. Pisząc o spotkaniu 
z nim, Krajewska podkreśla, jak bardzo różnił się ich sposób myślenia o Rosji:

J. Skowronek, Polityka bałkańska Hotelu Lambert (1833-1856), Wydawnictwa Uniwersytetu War
szawskiego, Warszawa 1976, s. 58 i n.
222 Określenia „język bośniacki” i „język serbsko-chorwacki” są dla Krajewskiej synonimiczne: 
„W tymże czasie, chcąc się nauczyć choć trochę po bośniacku, dałam do uniwersytetu ogłoszenie, 
że poszukuję nauczyciela języka serbsko-chorwackiego”. T. Krajewska z Kosmowskich, Pamięt
nik, oprać. B. Czajecka, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, s. 58. Kolokwialne użycie 
tych terminów opiera się na przesłankach geograficzno-narodowych: „Ludność Bośni są to Serbowie 
i Chorwaci zwani ogólnie Bośniakami. Religia podzieliła ich na: katolików, prawosławnych i muzuł
manów. Chrześcijańska część ludności widząc, że Bośniacy, którzy przyjęli wiarę muzułmańską, prze
jęli i zwyczaje z tą wiarą związane, zaczęła nazywać Bośniaków wyznania muzułmańskiego Turkami 
(Turczin, Turkinja)”. Ibidem, s. 71.
223 Ibidem, s. 58.
224 Zygmunt Milkowski (1824-1915; pseudonimy: Teodor Tomasz Jeż, Władysław Bonar, Z.F.M., 
Fortunat Melko, T.J., T.T.J., *t., *i.) - polski pisarz, który w okresie od 1864 do 1866 roku przeby
wa! w Belgradzie jako wysłannik władz powstania styczniowego z zadaniem rozszerzenia jego zasięgu 
z terenów okupacji rosyjskiej na zabór austriacki. Niedługo po jego przybyciu do Belgradu powstanie 
zostało stłumione, a Milkowski jako persona non grata w Rosji i w Austrii musiał pozostać w tym 
mieście. Rezultatem jego studiów poświęconych problematyce słowiańskiej były publikacje w polskiej 
prasie emigracyjnej, poświęcone historii Serbii oraz popularne powieści historyczne. Najprawdopo
dobniej z inicjatywy swojego przyjaciela Stojana Jovanovicia 6 lutego 1869 roku Milkowski został 
członkiem Serbskiego Stowarzyszenia Uczonych (Srpsko ućeno drustvo), a 10 lutego 1892 roku, po 
powołaniu tej instytucji - Serbskiej Akademii Królewskiej (Srpska kraljevska akademija). Milkowski 
Zygmunt Fortunat, oprać. S. Kieniewicz, M. Małecki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 21, z. 2, 
red. nacz. E. Rostworowski, Polska Akademia Nauk-Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, Wro- 
cław-Kraków 1976, s. 263, 268; Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski), Od kolebki przez 
życie. Wspomnienia, oprać. A. Lewak, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936; S. Subotin, 
Teodor Tomasz Jeż wśród Serbów i Chorwatów, „Pamiętnik Słowiański” 1959, t. 8 (1958), s. 67-85.

Gdy rozmawiałam z nim o sympatii Polaków, Z. Miłkowskiego224, Zdziechowskiego M. 
dla południowej słowiańszczyzny zgadzaliśmy się. Na punkcie stosunku do Rosji rozcho
dziliśmy się zupełnie, do tego stopnia, że gdy mu wykazałam przyczyny, dla których Polacy 
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muszą uważać Rosjan za swych nieprzyjaciół, Alaupowicz miał łzy w oczach i rzekł: - Jeżeli 
ta jedyna idea, idea wspólnoty słowiańskiej nie jest prawdziwą, to nie warto żyć na świecie. 
Bez Rosji idea słowiańska jest niemożliwa. Rosja jest opiekunką, karmicielką wszystkich lu
dów słowiańskich”225, [pisownia autorki]

225 T. Krajewska z Kosmowskich, op. cit., s. 73 (fragment przywołuję w formie ortograficznej, 
którą stosowała autorka tekstu - S.N.B.)
226 Ibidem, s. 72 i n.

Wypowiedź Teodory Krajewskiej jest niezwykle istotna dla zrozumienia 
historyczno-politycznego kontekstu i specyfiki miejsca, którym na początku 
XIX był Kraków z Uniwersytetem Jagiellońskim. Sytuacja Polaków w Kró
lestwie Polskim i w zaborze rosyjskim, skąd pochodziła Teodora Krajewska, 
oraz antagonizm polsko-rosyjski bardzo silnie oddziaływały na ich stosunek 
do kultury rosyjskiej. Dlatego najmniejsze nawet przejawy zainteresowania 
rosyjską myślą albo kulturą wywoływały niechęć i nieufność, a także były 
traktowane jako przejaw owego „lojalizmu”, powodując niezwykle gwałtowne 
reakcje. W tym kontekście znamienne są doświadczenia Krajewskiej z okresu 
jej praktyki lekarskiej w Bośni pod koniec XIX wieku. Przebywając u jednej 
z serbskich rodzin, w towarzystwie Słoweńców, Chorwatów, Serbów i Cze
chów, kobieta odmówiła wzniesienia toastu: „Niech żyje Rosja ta najstarsza, 
najwspanialsza siostrzyca ludów słowiańskich!”, uzasadniając ten fakt nastę
pująco: „Nie będę piła, ponieważ Rosja gnębi nas, Polaków” („Ja neću piti 
jer Rusija gnjavi nas, Poljake!”]. Incydent zakończony zerwaniem towarzy
skich stosunków Krajewska skomentowała następująco: „Rozumie się, że Po
lacy z Kongresowej Polski nie mieli żalu ani nienawiści względem rosyjskiego 
ludu, który był również uciemiężony, ale Rosję reprezentował nie lud, tylko 
car i jego słudzy”226.

Należy także podkreślić, że panująca w owym czasie atmosfera polityczna 
i nacjonalistyczne nastroje, przejawiające się między innymi w polityce rusyfi
kacji, oraz opór Rosji wobec jakichkolwiek prób nadania okupowanym przez 
nią narodom najbardziej nawet podstawowych praw nie sprzyjały przedsiębraniu 
inicjatyw pojednawczych.

Dlatego w okupowanej Polsce poglądy Tugomira Alaupovicia nie mogły 
znaleźć pozytywnego oddźwięku nie tylko u osób, które pochodziły z terenów 
zaboru rosyjskiego, ale także u osób wywodzących się z okupowanego przez Au
striaków Krakowa. Niewątpliwie jednak stanowiły one główny temat dyskusji 
w których Andrić uczestniczył podczas wizyt u swojego uniwersyteckiego profe
sora, Mariana Zdziechowskiego.

Spośród wszystkich ziem nieistniejącej wówczas na politycznej mapie Europy 
Polski, obszar okupacji austriackiej - Galicja, a w niej Uniwersytet Jagielloński 
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w Krakowie - był swoistą wyspą, której specyfikę, ogromną autonomię politycz
ną, określiły negatywne etykiety „konserwatyzmu” i „lojalizmu”, przypisywane 
zarówno tej uczelni227, jak i samemu miastu. Za ich pomocą opisywano także 
środowisko akademickie, sylwetki jego wybitnych profesorów, wśród których 
znajdował się oddany zwolennik dialogu polsko-rosyjskiego i ruchu słowianofil- 
skiego w Polsce, profesor Zdziechowski.

22 Oblicze Uniwersytetu Jagiellońskiego do 1890 roku kształtowały konserwatywne poglądy jego 
profesorów (tworzących intelektualne zaplecze ugrupowania Stańczyków), którzy opowiadali się za 
ustrojem monarchistycznym, występowali przeciwko tendencjom narodowowyzwoleńczym urzeczy
wistnianym drogą buntu i wyrażali zdecydowanie antyanarchistyczne stanowisko. Od końca XIX wie
ku konserwatywno-katolicka struktura uniwersytetu napotykała na zdecydowane naciski studentów, 
którzy (szczególnie pod wpływem recepcji rosyjskiej rewolucji w 1905 roku) ulegali coraz silniejszym 
wpływom ruchu socjalistycznego. Działalność grupy konserwatywnych profesorów krytykowana była 
także na łamach krakowskiego dziennika „Naprzód” o orientacji socjalistycznej czy demokratyczno- 
-liberalnego dziennika „Nowa Reforma”. Od 1909 do 1910 roku miesięcznik „Krytyka” opublikował 
cykl anonimowych artykułów pt. Nauka polska a Uniwersytet Jagielloński („Krytyka” 1910, II-IV), 
w których poddano krytyce stańczykowski duch środowiska krakowskich profesorów. Zob. J. Busz
ko, Społeczno-polityczne oblicze Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomii galicyjskiej (1869-1914), 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1963, s. 78 i n. „W rezultacie - pisze Buszko - w okresie 
poprzedzającym rok 1914 przekształcił się Uniwersytet w prawdziwą szkołę walki politycznej, gdzie 
stale ostro ścierały się różne prądy ideologiczne: radykalne i zachowawcze, liberalne i nacjonalistyczne, 
jednakże działo się to w duchu wzajemnej tolerancji”. Ibidem, s. 91. Oprócz kadry uniwersyteckiej 
reprezentującej, jak prof. Marian Zdziechowski, poglądy konserwatywne (jego komentarz rewolu
cyjnych wydarzeń w Warszawie nazwanych przez niego „ekscesami pauprów” wywołał burzliwe pro
testy studentów: zob. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Relacja z wiecu z dn. 12.02.1905, 
S 116/IIIa, za: J. Buszko, Społeczno-polityczne oblicze Uniwersytetu Jagiellońskiego..., s. 59), profeso
rowie Andricia reprezentowali różnorodne orientacje polityczne: Ignacy Chrzanowski był przeciwni
kiem Stańczyków, Stanisław Windakiewicz zaś związany był z liberałami.
228 Z. O p a c k i, Doświadczenie Wschodu i Zachodu w biograjii intelektualnej Mariana Zdziechowskiego, 
[w:] Marian Zdziechowski 1861-1938. W 70. rocznicę śmierci, red. J. Skoczyński, A. Wroński, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 32.

Jako jeden z nielicznych polskich myślicieli w tamtych czasach — zafascyno
wany Rosją - zdołał on w swoich poglądach wznieść się ponad rozpowszechniony 
wówczas sposób postrzegania zjawisk z perspektywy kulturowo-cywilizacyjnych 
przesądów Zachodu, ponad ideologiczny „model patriotycznego wychowania” 
upoważniający do tego, aby ignorowanie kulturowego dziedzictwa Rosji uzna
wać za przejaw patriotyzmu228. Jednak należy zdecydowanie podkreślić, że — bez 
względu na oskarżenia kierowane pod adresem Zdziechowskiego - fascynacja 
kulturą rosyjską nie prowadziła u niego do całkowitej utraty politycznego kry
tycyzmu, wymierzonego przeciwko carowi (a w okresie późniejszym przeciwko 
rewolucji bolszewickiej).

Zdziechowski, podobnie jak inny krakowski profesor Andricia, Jan Łoś, był 
członkiem powstałego w 1901 roku Klubu Słowiańskiego. Zadaniem intelektu
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alistów, którzy go tworzyli, było połączenie celów słowiańskich: poznawianie kul
tury narodów słowiańskich, doprowadzenie do zwiększenia ich autonomii w ra
mach Austro-Węgier, badanie form, które powinna przyjąć idea słowiańska, aby 
nie szkodziła innym narodom słowiańskim, z ideą wyzwolenia Polski i wyraźnym 
sprzeciwem wobec idei panslawizmu oraz rosyjskiej przewodniej roli w wyzwa
laniu narodów słowiańskich. Właśnie antyrosyjski charakter wydawanego przez 
Klub czasopisma „Świat Słowiański” przyczynił się do tego, że od 1907 do 1909 
roku było ono w Rosji zakazane229. Zdziechowski bardzo długo był przekonany 
o możliwości osiągnięcia polsko-rosyjskiego porozumienia na warunkach, które 
usatysfakcjonowałyby obie strony. Nawet wtedy jednak, kiedy jego nadzieje się 
rozwiały, nie stracił on zainteresowania kulturą rosyjską230.

229 Inną koncepcją, opartą na przekonaniu o opresyjnym charakterze germańskiej polityki, był neo- 
slawizm, u którego korzeni leżał przeciwstawiany mu panslawizm. Zwolennicy neoslawizmu wysuwali 
propozycje zjednoczenia Słowian pod przewodnictwem Rosji w celu obrony przed agresywną poli
tyką niemiecką. Wyrażając pogląd o równoprawnym statusie wszystkich narodów słowiańskich pod 
względem politycznym, kulturowym i ekonomicznym, neoslawiści dążyli do utworzenia w granicach 
Austro-Węgier słowiańskiego państwa federacyjnego, a po aneksji Bośni i Hercegowiny przekształce
nia ich w trójdzielną monarchię, w której narody słowiańskie stanowiłyby królestwo zrównane pod 
względem statusu z Austrią i Węgrami. Neoslawizm cechowało większe otwarcie na prawosławne na
rody słowiańskie.
2,0 Z. Opacki, Doświadczenie Wschodu i Zachodu..., s. 25-36.
231 Ignacy Chrzanowski (1866-1940) - historyk literatury i kierownik Katedry Historii Literatury 
Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1912 roku. W swoim domu odbywał konsultacje ze stu
dentami. F. Bielak, Z odległości lat. Wspomnienia i sylwetki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, 
s. 165.
232 Pomimo faktu, że Leopold Lenard od lat dwudziestych XX wieku pracował w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych (podobnie jak Andrić), a do końca życia przebywał w Belgradzie, nie udało 
mi się dotrzeć do informacji o jakichkolwiek ich kontaktach. Leopold Lenard (1876-1962) - teo
log i publicysta, działacz kulturalny, był jednym z najbardziej oddanych uczniów Zdziechowskiego, 
zwolennikiem jego słowianofilskich poglądów, okrutnie doświadczonym przez los. Całe swoje życie 
poświęcił propagowaniu idei zbliżenia słowiańskiego, szczególnie zaś współpracy z Polską. Po rozpo
częciu w 1903 roku studiów teologicznych w Insbrucku kontynuował je w uniwersytecie lwowskim 
(1903-1904) i ukończył w Wiedniu, gdzie doktoryzował się z teologii w 1909 roku, zaś z filozofii 
w 1916 roku. Uzyskanie habilitacji w Uniwesytecie Jagiellońskim uniemożliwił mu sam jego mistrz 
- profesor Marian Zdziechowski - określając jego pracę mianem „niedojrzałej i nieinteligentnej”. Był 
jednym z nielicznych Słoweńców, którzy za podstawowy problem słowianofilstwa uważali kwestię 
stosunków polsko-rosyjskich. Główną przeszkodą w realizacji zasady wzajemności słowiańskiej była, 
według Lenarda, polityka Rosji wobec Polski, a niezbędnym warunkiem współpracy - uznanie nieza
leżności Polski. Warunkiem rozwiązania tego problemu było rozróżnienie narodu rosyjskiego i rosyj-

Do jego salonu, podobnie jak do salonów innych krakowskich profesorów, 
między innymi Ignacego Chrzanowskiego, polonisty, krewnego Henryka Sien
kiewicza231, wprowadził Andricia i Durbeśicia student Mariana Zdziechow- 
skiego, teolog i słoweński słowianofil Leopold Lenard232 przebywający wówczas 
w Krakowie. Fakt ten wspomina w liście do Andricia Vojmir Durbeśić:
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Przypominam sobie małego księdza, dr. Leopolda Lenarda, który nas zaraz po przyjeździe 
do Krakowa zagadnął podczas śniadania w jakiejś kawiarence, a potem wprowadził do do
mów naszych profesorów. Co się stało z tym człowiekiem i czy w końcu dotarło do niego 
to, że raz na jakiś czas powinno się jednak umyć nogi?

[Sjetih se malog popića Dr. Leopolda Lenarda, koji nas je odmah po dolasku u Kraków 
oslovio u nekoj kafanici, gdje smo dorućkovali i uveo kasnije u domovć nekih naśih pro
fesora. Kud se djede taj ćovjek i da li je ikada u źivotu naućio, da valjda od vremena do 
vremena ipak - oprati nogę?]* i 2”

skiej polityki, za którą ponoszą odpowiedzialność kadry biurokratyczne, a więc rozróżnienie dwóch 
idei: kulturalnej wzajemności słowiańskiej oraz politycznej wzajemności słowiańskiej. Jako członek 
klerykalno-prawicowego odłamu Słoweńskiej Partii Ludowej opowiadał się za unowocześnieniem spo
łeczeństwa słoweńskiego i autonomią Słowenii w granicach Austro-Węgier. Był zwolennikiem lojali- 
zmu i trializmu. Po pierwszej wojnie światowej w jego życiu doszło do przełomu. W 1920 roku wydał 
broszurę Jugoslovenski Pijemont (Piemont Jugosłowiański), w której przybliżał Słoweńcom historię
i kulturę Serbii. W 1921 roku przeniósł się do Belgradu, gdzie założył Stowarzyszenie Przyjaciół Polski 
(Drustvo prijatelja Poljske), ożenił się (najprawdopodobniej) z Serbką i jako znawca narodów sło
wiańskich został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jugosławii, w którym odpowia
dał za kontakty z krajami słowiańskimi. Po drugiej wojnie światowej pozostał w Belgradzie. Chociaż 
pozbawiony pracy i osamotniony, kontynuował swoją działalność naukową (pisał wyłącznie w języku 
serbskim). Jej efektem były dwie teczki z notatkami, poświęcone przede wszystkim problematyce ju
gosłowiańskiej, polityce serbskiej i Jugosławii. Wśród zapisków znalazł się m.in. tekst Jugoslavia pre 
i posle - saglediśta beogradskogposmatraća (Jugosławia przed i po - z perspektywy belgradzkiego obser
watora), w którym widoczny jest sceptycyzm w stosunku do obu realizacji Jugosławii: królestwa i fe
deracyjnej republiki (w okresie rezolucji Biura Informacyjnego, w 1948 roku Lenard już przewidywał 
rozpad Jugosławii). Materiały te po śmierci Lenarda jego żona przekazała Narodowej i Uniwersyteckiej 
Bibliotece w Lublanie. Zob. I. Gantar Godina, Dr. Leopold Lenard, „Zgodovinski ćasopis” 1992, 
nr3, s. 395-400.
2” V. Durbeśić, List do Ivo Andricia z 28 maja 1964 roku, Zagrzeb, „Sveske Zadużbine Ive Andri- 
ća”, 1986, nr 4 (Andricevi davni prijatelji), s. 21.
2M A. Gabryś, Salony krakowskie. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Andrić i Durbeśić poznali swoich profesorów prywatnie, zanim spotkali ich 
w salach wykładowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, co nie było zjawiskiem nie
zwykłym z powodu specyficznego charakteru salonów krakowskich, posiadają
cych - w odróżnieniu od arystokratycznych salonów warszawskich - charakter 
otwartych i demokratycznych instytucji kulturalnych234. Wejście do nich umoż
liwiało nie szlachetne urodzenie, ale przede wszystkim prestiż społeczny w dzie
dzinie nauki i sztuki. Właśnie dlatego stały się one centrami krakowskiego życia 
kulturalno-politycznego.

Pojawienie się w salonach anonimowych studentów z Bośni, których wpro
wadził Leopold Lenard, było nie tylko wyrazem otwartości życia społecznego 
i kultury politycznej tego miasta, ale także stanowiło realizację patriotycznego 
powołania Zdziechowskiego i prowadzonej przez niego polityki kulturalnej, któ
rej podstawą była specyficzna koncepcja mesjanizmu krakowskiego uczonego. 
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Wychodził on z założenia, że historyczna misja Polski (która pozbawiona wła
snego państwa nie zhańbiła się występkami agresywnej polityki i nie zatraciła 
chrześcijańskiego ducha, dzięki czemu może wnieść w stosunki międzynarodowe 
te właśnie wartości) opiera się na stworzeniu w świecie słowiańskim przeciwwagi 
dla Rosji235. Ponieważ nie jest możliwe wypracowanie tej przeciwwagi na pla
nie politycznym, lecz wyłącznie na płaszczyźnie kulturalnej, Zdziechowski dą
żył do tego, aby Uniwersytet Jagielloński otwierał swoje podwoje dla studentów 
z innych krajów i w ten sposób, kształcąc polonofili, zapoznawał inne narody 
z duchowym bogactwem Polski. Temu służyło otwarcie na kultury słowiańskie, 
któremu towarzyszyły hasła o konieczności wzajemnego poznania się w celu zbu
dowania mostu porozumienia. Jak w 1901 roku referował jego przemówienie 
podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 
Czesław Jankowski: „Z obojętności i lekceważenia nie [da się] zbudować mostu, 
nie [da się] zbudować nawet kładki”236.

2,5 Koncepcja mesjanizmu w ujęciu Zdziechowskiego wywołała protesty slawisty Vatroslava Jagicia. 
Chorwacki uczony polemizował z odczytywaniem iliryzmu przez pryzmat polskiego (antyrosyjskie
go - według niego) mesjanizmu. O polemice pomiędzy Vatroslavem Jagiciem a Marianem Zdzie- 
chowskim pisali: Z. Opacki, W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność społeczno- 
-polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
1996, s. 202 i J. Wierzbicki, Z dziejów polsko-chorwackich stosunków literackich w wieku XIX, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1970, s. 2 i n. Por. 
M. Zdziechowski, Odrodzenie Chorwacyji w wiekuXlX: iliryzm. Stanko Vraz. Ivan Mażuranić. Piotr 
Preradovic, Czas, Kraków 1902; idem, Mesjaniści i słowianofile. Szkice z psychologii narodów słowiań
skich, G. Gebether i Spółka, Kraków 1888.
236 Cz. J. [Czesław Jankowski], Słowianie i my, „Kraj” 1901, nr 40 (18 X), s. 8.
23 M. Zdziechowski, Podstawy solidarności słowiańskiej, „Czas” 1901, nr 124 (1 VI, wydanie wie
czorne), s. 2.

Pomimo tych idei niezwykle symptomatyczny wydaje się jednak negatyw
ny stosunek Zdziechowskiego do wszelkich kulturalno-narodowych koncepcji 
wspólnotowych. Uczony krytykował ich dziewiętnastowieczne formy (np. ili- 
ryzm), twierdząc, że prowadzą one do idei asymilacji (takie dążenia przyświecały, 
według niego, panslawizmowi). W 1901 roku pisał:

Otóż wspólności kulturalnej między Słowianami nie było i jak dotąd nie ma, marzenia zaś 
o jej wytworzeniu prowadziły za sobą, jak to dzieje wieku ubiegłego wskazują, dążność do 
przeistoczenia idei solidarności w ideę asymilacji, z którą w żaden sposób pogodzić się nie 
da solidarności na gruncie poszanowania indywidualności narodowych i ich wspólnego 
swobodnego rozwoju23'.

Idea wspólnoty powinna, według Zdziechowskiego, opierać się na warto
ściach chrześcijańskich: prawdzie i sprawiedliwości.
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Pod pojęciem dialogu, którego zwolennikiem był profesor, kryją się nie tylko 
idee porozumienia na bazie kulturowej, ale i określone idee polityczne (chociaż 
trudno tutaj mówić o konkretnym programie), przynależące do kategorii „ugo- 
dy/porozumienia”, które uzasadniano faktem, że jedynym zaborcą, który stwo
rzył Polakom warunki swobodnego rozwoju kulturalnego, były Ąustro-Węgry238. 
Interesujący jest fakt, że po aneksji Bośni i Hercegowiny w 1908 roku, opowia
dając się po stronie Austro-Węgier, przeciwko którym występowały Rosja i Fran
cja (o studiach w tych krajach, jak wiemy, Andrić rozmyślał przed przybyciem 
do Krakowa), Zdziechowski wyraźnie podkreślał różnice pomiędzy habsburską 
polityką wobec zniewolonych narodów i polityką pozostałych zaborców Polski 
(Rosji i Prus). Pisał: „Gwałt przez Austrię czyniony Serbom byłby dobrodziej
stwem dla Polaków w Warszawie lub w Poznaniu [Warszawa znajdowała się pod 
zaborem rosyjskim, Poznań pruskim - S.N.B.]”239, wskazując na wolność języka 
i autonomię administracyjną uzyskaną przez Polskę po klęsce Austrii w bitwie 
z Prusami pod Sadową, kiedy to Austria zaczęła prowadzić politykę zbliżenia do 
państw wchodzących w skład monarchii.

2,8 Idem, Słowianofilstwo rosyjskie w chwili obecnej (streszczenie odczytu prof. M. Zdziechowskiego 
w krakowskim Klubie Słowiańskim dnia 30 stycznia 1909 roku), „Świat Słowiański” 1909, t. 1 (I-VI), 
s. 93.
2” Idem, Lew Tołstoj o aneksji Bośni i Hercegowiny, „Świat Słowiański” R. 5, 1909, t. 1 (I), nr 49, 
s. 17-25. Przedruk w: B. Białokozowicz, Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj, Wydawnictwo Łuk, 
Białystok 1995, s. 199.
240 B. Białokozowicz, op. cit., s. 198.
2'" Ibidem, s. 199.

Polemika z Lwem Tołstojem, zawarta w przywołanym powyżej fragmencie 
tekstu Zdziechowskiego, referującym artykuł rosyjskiego myśliciela pt. O przyłą
czeniu Bośni i Hercegowiny, wynikała nie tylko z braku zgody Zdziechowskiego 
na sprzeciw Tołstoja wobec idei i kultu państwa, „z którego - jak napisał krakow
ski uczony o ideach rosyjskiego filozofa - wypływa wszystko, co jest złe w życiu 
politycznym i społecznym”240 *, ale także ze znajomości realiów, od której Tołstoj 
był uwolniony. Będąc świadomym złożoności sytuacji narodowościowej, Zdzie
chowski wyjaśniał swoje stanowisko:

Sprawa Bośni jest tak skomplikowana, że nawet przy najlepszej chęci stosowanie do niej 
zasady: nie czyń drugiemu, co tobie nie miło — staje się nader trudne. Aneksja niszczy 
panserbskie marzenia o wskrzeszeniu państwa Duszana - to prawda, i na tym cierpią pra
wosławni Serbowie, którzy stanowią większość ludności anektowanych krajów. Lecz jest 
tam 548 000 muzułmanów, grawitujących ku Stambułowi i o ile nam wiadomo, obojęt
nie wskutek tego zachowujących się wobec aneksji; wreszcie są Kroaci-katolicy, w liczbie 
334 000; ci aneksję witają przychylnie, jako krok ku ziszczeniu ich ideału zjednoczonej pod 
berłem Habsburgów Słowiańszczyzny południowej ze stolicą w Zagrzebiu. Więc jakże wo
bec tego wszystkim dogodzić?231
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Bardziej radykalne stanowisko profesor zajmował w tekstach publikowanych 
w prasie rosyjskiej, pisząc o tym, że słowiańska polityka Rosji jest dla Słowian 
groźniejsza niż mitologizowany przez panslawistów terror Austrii wobec oku
powanych przez nią narodów. Pomimo trudnej (przede wszystkim ekonomicz
nej) sytuacji w Bośni, Zdziechowski wyrażał wątpliwości, czy „istnieje w guber
ni sarajewskiej osoba, która miałaby ochotę zamienić autonomię pod rządami 
Austriaków na zrusyfikowane szkoły, sądy i administrację”242. Opinia ta - uza
sadniona historycznymi doświadczeniami Polski - stanowi pewną hipotezę skon
struowaną dla celów demagogicznych, ponieważ, jak wiadomo, okupowana przez 
Austro-Węgry Bośnia nie posiadała autonomii, o której mówił Zdziechowski.

242 Poglądy te wyrażone przez Zdziechowskiego w czasopiśmie „Московский еженедельник” przy
wołuję za Zbigniewem Opackim. M. Здзеховский, Австрославизм и Россиия, „Московский 
еженедельник” 1909, nr 19 (16 V), s. 27-46; 1909, nr 20 (23 V), s. 35-44, za: Z. Opacki, W kręgu 
Rosji, Polski i Słowiańszczyzny..., s. 182.
24J Robert William Seton-Watson (1879-1951; pseudonim: Scotus Viator) zajmował się problema
mi Austro-Węgier i ich kryzysu. Będąc świadomym wewnętrznych problemów państwa, początkowo 
był zwolennikiem tezy o konieczności jego istnienia drogą przekształcenia Austro-Węgier w federację, 
w której Słowianie otrzymaliby swoje prawa. Po drugiej wojnie bałkańskiej zmienił swoje poglądy, 
uznając nieuchronność rozpadu Austro-Węgier i konieczność utworzenia państwa jugosłowiańskie
go. W tym okresie utrzymywał kontakty z Franem Supilo, którego poznał w Londynie w domu 
Henry’ego Wickhama Steeda, i korespondował z członkami Komitetu Jugosłowiańskiego (Jugoslo- 
venski odbor). Jeden z założycieli (23 września 1914) Serbskiego Funduszu Pomocy (Srpski potporni 
fond; Serbian Reljef Found). Zob. Robert W. Seton-Watson i Jugoslaveni: korespondencja 1906-1941, z. 
1: 1906-1918, z. 2: 1918-1941, Sveuciliste u Zagrebu-Centar za povijesne znanosti-OOUR Institut 
za hrvatsku povijest-The British Academy, Zagreb—London 1976.
244 V. Durbeśić, List do Ivo Andricia z 28 maja 1964 roku, Zagrzeb, „Sveske Zaduźbine Ive Andrića” 
1986, nr 4 (Andrıcevı davni prijatelji), s. 21.
244 Zob. N. Petrovic, Masonski dosije ive Andrića iz 1942. godine, „Sveske Zaduźbine ive Andrića” 
2005, nr 22 (IX), s. 13-29.

Chociaż w jego poglądach wyraźnie zaznaczało się zainteresowanie wszyst
kimi Słowianami, niezależnie od wyznania, projekt jedności politycznej posiada 
węższy charakter - dotyczy Słowian zachodniego, katolickiego kręgu cywiliza
cyjnego. Należy to dobitnie podkreślić ze względu na fakt, że podczas swojego 
pobytu w Krakowie Andrić spotkał się z Robertem Williamem Setonem-Watso- 
nem - brytyjskim historykiem i dziennikarzem, obrońcą praw narodów słowiań
skich243, o czym wspomina w swoim liście do Andricia z 1964 roku Durbeśić244. 
To spotkanie i rozmowa (której temat pozostanie, niestety, tajemnicą) stanowią 
punkt wyjścia dla głębszych rozważań o ówczesnych duchowych inspiracjach 
Andricia i dokonywanych przez niego wyborach, ujawniających jego poglądy 
w większym stopniu niż oficjalne wypowiedzi, w których chętniej skrywał, ani
żeli odkrywał swoje oblicze. Chodzi tu mianowicie m.in. o jego koncepcję jugo- 
slawizmu i związki z masonerią, których zwieńczeniem było wstąpienie Andricia 
w 1925 roku do loży Preporodaj (Odrodzenie)245.
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Zbieżność koncepcji Mariana Zdziechowskiego i środowiska konserwaty
stów krakowskich oraz poglądów polityków brytyjskich dotyczyła kulturowo- 
-cywilizacyjnego podziału między Wschodem i Zachodem. Miejscem wspólnym 
tych poglądów, choć motywowanym różnorodnymi przesłankami (polski me- 
sjanizm w przypadku Zdziechowskiego i strach przed Rosją jako, obszarem spo
łecznej i kulturowej rewolucji oraz nihilizmu a cywilizacyjne przesądy i postrze
ganie Wschodu z perspektywy „dominującej” kultury w przypadku polityków 
brytyjskich) było przekonanie o uprzywilejowanej kulturowej pozycji narodów 
zachodniego kręgu cywilizacyjnego.

Spotkanie Andricia z Setonem-Watsonem odbyło się w okresie, w którym 
brytyjski dziennikarz kieruje swoją uwagę w stronę Serbii a w jego dotychczaso
wych poglądach dochodzi do zwrotu246. Jako zagorzały przeciwnik panslawizmu, 
początkowo uważał, że wiodąca rola carskiej Rosji w procesie zjednoczenia i już 
po nim zakłóciłaby równowagę sił w Europie i byłaby poważnym ciosem dla cy
wilizacji zachodnioeuropejskiej. Dlatego m.in. był przeciwnikiem zjednoczenia 
narodów pod egidą Piotra Karadordevicia i przesuwania centrum zjednoczenio
wego poza Austro-Węgry. Jednak po drugiej wojnie bałkańskiej Seton-Watson od
chodzi od koncepcji trialistycznej, zmieniając zdanie na temat historycznej misji 
Austro-Węgier jako gwaranta obrony praw Słowian, i zwraca się ku przekonaniu, 
że Rosja i inne narody słowiańskie mogą stać się przeciwwagą dla Niemiec, do
prowadzając do odrodzenia Europy247. Upadek Austro-Węgier i Turcji doprowa
dziłby do upadku Niemiec, a na zgliszczach tych trzech sił mogłaby się narodzić

246 Analizując źródła, na podstawie których Seton-Watson formułował swoje poglądy polityczne, Ni
cholas J. Miller dochodzi do wniosku, że bez względu na rolę, jaką brytyjski dziennikarz odegrał 
w walce o wyzwolenie narodów słowiańskich, jego działalność możemy określić mianem „dyletanc
twa” z powodu założeń, na których opierał swoje koncepcje polityczne. Jest ono szczególnie widocz
ne, jak pisze Miller, w politycznym wyobrażeniu Serbii, którą Watson przed 1913 rokiem postrzegał 
przez pryzmat dwóch brytyjskich przesądów: turkofobii (i przekonania o „barbarzyństwie” Serbów - 
stereotypowym cechom przypisywanym im jako efekt wpływu dziedzictwa otomańskiego: dzikości, 
skłonności do przemocy i korupcji) oraz rusofobii (strachowi wywołanemu dynastyczną zmianą, po 
której Serbia miałaby stać się wasalem Rosji). Po roku 1913, pod wpływem Josipa Smodlaki oraz Ivana 
Lupisa Vukicia, z którymi Seton-Watson korespondował, a szczególnie pod wpływem drugiej wizyty 
w Serbii (26 IV - 16 VI 1913), następuje zmiana jego stosunku do tego kraju. Nie dokonuje się ona 
jednak pod wpływem nabytej wiedzy o rzeczywistej sytuacji, lecz - podobnie jak w okresie przed 
1913 rokiem - opiera się na obecnie inaczej waloryzowanym stereotypie Serba jako „romantycznego 
dzikusa”. N.J. Miller, Robert William Seton-Watson and Serbia during the Reemergence ofYugoslavism, 
1903-1914, „Canadian Review of Studies of Nationalism” 1988, nr 1-2, s. 59-69.
24’ Ważniejsze prace Setona-Watsona, związane z tematem Austro-Węgier (przywołuję je w porządku 
chronologicznym dla łatwiejszego prześledzenia zmian poglądów na temat Serbii): Scotus Viator, 
Absolutismus in Kroatien, C.W. Stern, Wien-Leipzig 1909; The Sothern Slav Question and the Habs
burg Monarchy, Constamble and Co, London 1911; German, Slav and Magyar. A Study in the Origins 
of the Great War, Williams and Nagate, London 1916; The Rise of Nationality in the Balkans, Constable 
and Co, London 1917; Europe in Melting-Pot, Macmillan and Co, London 1919; The Spirit of the
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Leon Kępiński ze Lwowa, Dr Eryd. Mucha z Wledn'a, 
Antoni I ¡sowiecki z Żmigrodu Tytus Dunin z Kopy- 
tówkl, Dr Roman Palinski z Radłowa, Dr Jan Ponol 
z Karwina (Król. Pols.), Aleksander Skiimlowskf z fLi- 
boki, Ladonilr Miller z Wiednia.

HOTEL ERANCIJSKI : Radca dworu Jan Zarański 
z rodziną z .Wiednia, Msrya Zaleska z Podola rosyj
skiego, Jadwiga Trzaskowska z Myńlenic, Kazimierz 
Dąbrowski z Lubek (Lubelskie), Wilhelm Elias ze Lwo
wa, Stanisław Krajewski z Biłgoraju, Kazimierz To- 
powskl z RadoinlH, Innocentowie Wlnogradzcy z Pe
tersburga, Julian Wojciechowski ze Lwowa, Honryk

16. Notatka prasowa potwierdzająca pobyt R. W. Setona-Watsona w Krakowie
5 czerwca 1914 roku. „Czas” 1914, nr 212 (5 VI), s. 2 
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nowa Europa, w której - dzięki narodom słowiańskim - zniknęłaby przepaść 
pomiędzy bizantyńskim i słowiańskim Wschodem oraz łacińskim Zachodem248 249.

Serb, Nisbet and Co, London [b.r.w.]; Serbian ballads, transl. R.W. Seton-Watson,The Kossovo day 
Committee [b.m.w., b.r.w.].
24K N.J. Miller, op. cit., s. 59-69.
249 Notatka prasowa: H. Wickham Steed, The Habsburg Monarchy, Constable and Co, London 1913, 
„Czas” 1914, nr 161 (2 V), s. 3.
250 Notatka prasowa, „Czas” 1914, nr 189 (20 V), s. 2; „Czas” 1914, nr 181 (15 V), s. 3.

W kontekście przywołanych faktów spotkanie Andricia i Durbeśicia z Se- 
tonem-Watsonem w foyer jednego z krakowskich hoteli ma duże znaczenie dla 
duchowego rozwoju i sposobu rozumienia przez pisarza idei jugosłowiańskiej. 
Chociaż w swoim liście Durbeśić pisze o tym, że spotkanie odbyło się w Ho
telu Francuskim, w krakowskim dzienniku „Czas” z 5 czerwca 1914 roku jako 
miejsce, w którym zatrzymał się Seton-Watson, wskazany jest inny krakowski 
hotel - Grand. Pomimo, że trudno obecnie rozstrzygnąć, czy mamy do czynie
nia z pomyłką Durbeśicia, czy może spotkanie nie odbyło się w hotelu, w któ
rym Watson nocował, lecz w innym - Francuskim, detal ten wydaje się bar
dzo istotny. Hotel Grand nie mógł być miejscem neutralnym z powodu swego 
symbolicznego charakteru: zanim został przekształcony w hotel, budynek do 
1886 roku był rezydencją krewnego księcia Adama Czartoryskiego, Aleksandra 
i jego małżonki Marceliny Czartoryskiej, słynnej pianistki i uczennicy Fryde
ryka Chopina.

Interesujący także wydaje się fakt, że wizyta Roberta Williama Setona-Wat- 
sona została odnotowana w dzienniku „Czas” w rubryce, w której (na podstawie 
meldunków) podawane są informacje o wszystkich gościach, zatrzymujących się 
w krakowskich hotelach; notatka o przyjeździe słynnego polityka i dziennikarza 
nie pojawia się jako informacja prasowa. Możemy zatem przypuszczać, że jego 
pobyt w Krakowie nie miał charakteru oficjalnego. Brak jakiejkolwiek wzmianki 
o przybyciu Setona-Watsona jest intrygujący także z tego powodu, że np. wizy
tę innego brytyjskiego dziennikarza, Henry’ego Wickhama Steeda wiosną 1913 
roku, pamięta się i przywołuje nawet po upływie roku, przy okazji prezentacji 
(w formie recenzji) w dzienniku „Czas” jego książki The Habsburg Monarchy1''1’. 
Informacja o publikacji, której autorem jest przeciwnik Austro-Węgier i sprzy
mierzeniec idei jugosłowiańskiej, w konserwatywnym krakowskim dzienniku 
może się wydawać zaskakująca. Interesujący jest także fakt odnotowania w nim 
śmierci Jovana Skerlicia - „zwolennika zjednoczenia serbsko-chorwackiego 
i zbratania się ze Słoweńcami”250, o której Andrić dowiedział się właśnie podczas 
swojego pobytu w Krakowie. W 1924 roku w czasopiśmie „Srpski knjizevni gla- 
snik” pisarz tamte wydarzenia komentował następująco:
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Trudno uwierzyć w to, że mija właśnie dziesięć lat od czasu, kiedy od mojego nieszczęsnego 
towarzysza Vlad. Ceriny251, ówczesnego redaktora „Vihora”, otrzymałem depeszę o śmierci 
Jovana Skerlicia. - Nic w życiu nie wydało mi się tak nieprawdopobne, jak owa depesza, 
nic dziwniejsze niż ta wiosna i straszniejsze niż to lato! Od tego dnia począwszy, wyda
rzenia zaczęły nabierać gwałtownej szybkości, niczym prąd rzeki tuż przed wodospadem, 
numery dzienników obramowanych na czarno, jakieś kongresy z mowami wygłaszanymi 
ściszonym głosem, zamach w dniu św. Wita, bezsilne wyczekiwanie i nasłuchiwanie przez 
cały długi letni miesiąc, a w końcu przerażająca eksplozja grozy i szaleństwa, która rozpę
tała się nad naszymi bezbronnymi ziemiami, jakby Bóg wszechmogący zaiste rozgniewał 
się na Serbów, a władza cesarska usiłowała temu gniewowi dać jak najpełniejszy wyraz.

2,1 Vladimir Ćerina (1891-1932) - poeta, krytyk literacki, publicysta i działacz polityczny. Andrić na
zywa Ćerinę mianem „nieszczęsnego” ze względu na fakt, że zmarł on w szpitalu psychiatrycznym, po 
dziesięciu latach od umieszczenia go w nim. W 1911 roku redagował w Zagrzebiu czasopismo „Val”, 
którego wydawanie zostało wstrzymane po ukazaniu się czwartego numeru. Zagorzały zwolennik ju
gosłowiańskiej koncepcji unitarystycznej, jeden z przywódców postępowej młodzieży opowiadającej 
się za rozbiciem Austro-Węgier, zaangażowany w zamach na bana Cuvaja. Po pobycie we Włoszech 
i w Belgradzie, w 19^3 roku powrócił do Zagrzebia, gdzie redagował czasopismo „Vihor”. Po zamachu 
sarajewskim wyjechał do Włoch, a w 1917 roku przebywał na wyspie Korfu, gdzie w czasopiśmie „Srp- 
ske novine” publikował swoje wiersze i eseje. Zwieńczenie jego działalności felietonistycznej stanowi 
tekst Belgrad bez maski (V. Ćerina, Beograd bez maskę, Sloboda, Split 1912), natomiast krytyczno
literackiej - monografia poświęcona poecie Jankowi Policiowi Kamovovi (jáem, Janko Polic Kamov, 
Izdanje knjiźare Dure Trbojevica, Rijeka 1913).
252 I. Andrić, Jovan Skerlić, [w:] idem, Sabrana déla u dvadeset knjiga, t. 15, s. 73 i n.

[Upravo je teśko verovati da je tek deset godina od onog dana kad mi je moj nesrećni drug 
Vlad. Ćerina, tada urednik Vihora, depeśom javio smrt Jovana Skerlića. - Nikąd nevero- 
vatnije i te depeśe, ni ćudnijeg proleća ni straśnijeg leta! Od tog dana sve kao da prode ne- 
kom strelovitom brzinom, kao sto ide voda neposredno pre slapa; brojevi ćasopisa sa crnim 
okvirom, neki kongresi sa priguśenim govorima, pa vidovdanski atentat, pa nemoćno oće- 
kivanje i sluktenje ceo jedan letnji mesec, pa onda ona strahovita eksplozija użasa i bezum- 
lja nad naśim nezaśtićenim pokrajinama, kad je izgledalo kao da se Bog dragi zaista na Srbe 
raźljutio, a carska vlast nastojala da toj ljutni dade pun izraz]252.

Brak zainteresowania prasy przyjazdem Setona-Watsona do Krakowa i przy
czynę poufnego charakteru jego wizyty wyjaśnia Zdziechowski w swoich pismach 
Węgry i dookoła Węgier, wydanych w Wilnie w okresie międzywojennym. Wyra
żając ubolewanie z powodu upadku Austro-Węgier, stwierdza on m.in.:

Mogą mi zarzucić, że przesadzam, że zburzenie monarchii nie było dla Koalicji z góry przy
jętym zamiarem, że różnolita Austrja rozpadła się, bo rozpaść się musiała. Dla poparcia 
mojej tezy przytoczę drobny, ale charakterystyczny szczegół. W roku 1913 zaszczycił mnie 
wizytą w Krakowie głośny publicysta angielski, p. Seton Watson, autor książki, w której 
pod pseudonimem Scotus Viator demaskował madjaryzacyjną politykę rządu węgierskiego 
na Słowaczyźnie. Oświadczył mi, że ma założyć wielką Revue dla obrony małych, a uci
skanych narodów i prosił o współpracownictwo. Na temat ten nawiązała się rozmowa i po 
chwili było dla mnie jasne, o co właściwie p. Watsonowi chodziło. Bardzo go mało intere
sowały losy narodów uciskanych w imperium rosyjskiem, uwagę swoją kierował wyłącznie 
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w stronę Austro-Węgier, przeciw Niemcom i Madjarom, grzebiącym inne ludy monarchji. 
Zwracał się do mnie, jako prezesa Klubu Słowiańskiego w Krakowie, a zatem przyjacie
la Słowian; Polak, występujący przeciw Austrji, o której mówiono, że Polacy w niej rzą
dzą, byłby dla niego nad wyraz pożądanym nabytkiem. Zapytałem go, jak długo zamie
rza w Krakowie bawić. Tego dnia — odpowiedział — odjeżdża do Lwowa; nigdy tam nie 
był i nikogo nie znał. Zaproponowałem mu listy polecające do kilku syybitnych Polaków. 
Nie chciał, wiedział już góry, że Lwów jest miastem ukraińskiem, stolicą kraju okrutnie 
przez klikę panów polskich ciemiężoną i tylko u Ukraińców zamierzał szukać informacyj. 
Zrozumiałem, że miałem przed sobą agenta jakiejś wielkiej, międzynarodowej, ale o zabar
wieniu angielskiem kliki, mierzącej nie tylko w Austro-Węgry. - Współpracownictwa oczy
wiście odmówiłem. Austrja - powiedziałem mu - jest dziś w Europie jedynem państwem, 
gdzie Polacy mogą po polsku mówić, myśleć i działać i mają pewne znaczenie polityczne; 
zniszczenie Austrji byłoby dziś nieszczęściem dla nas, pismo zaś pańskie z samego założe
nia swojego stanie się placówką, gdzie przedstawiciele rozmaitych bardzo młodych i bar
dzo postępowych narodów prześcigać się będą w szkalowaniu Polski, jako wroga ludzkości 
i narzędzia jakiejś czarnej reakcji. Położenie nasze wśród narodów, które Pan bronić chcesz, 
porównać można z położeniem magnata, który straciwszy mienie i ciężko na kawał chleba 
pracując, znalazł się w otoczeniu dorabiających się i dorobkiewiczów o ciemnej przeszłości; 
wesoło i swojsko w kompanji tej mu będzie, w gronie narodów ujarzmionych zajmujemy 
stanowisko odrębne, na innym stoimy poziomie i inne mamy ideały25’.

Chociaż Zdziechowski wspomina o tym, że wizyta Watsona miała miejsce 
w 1913 roku, nie udało mi się znaleźć w dzienniku „Czas” żadnej informacji 
na jej temat. Zdziechowski, pisząc o niej z odległej perspektywy lat trzydzie
stych XX wieku, mógł, oczywiście, pomylić daty. Nie jest także wykluczone, że 
Seton-Watson odwiedził Kraków dwukrotnie — w 1913 iw 1914 roku. Jednak 
niezależnie od tego, czy spotkanie, o którym mowa w przywołanym fragmencie, 
miało miejsce w 1913 czy w 1914 roku, wypowiedź Zdziechowskiego nie tylko 
ukazuje ogrom światopoglądowych różnic dzielących brytyjskiego dziennikarza 
i krakowskiego myśliciela, ale także każę postawić pytanie o stosunek do nich 
samego Andricia. W jaki sposób, podzielając przekonania Setona-Watsona na 
temat konieczności doprowadzenia do upadku Austro-Węgier, odnosił się on 
do poglądów reprezentowanych przez Zdziechowskiego, zagorzałego obrońcy 
monarchii?

Niepozorny epizod, jakim była rozmowa młodego wówczas poety z Setonem- 
Watsonem w Hotelu Francuskim, może uzasadniać przywołany już wcześniej 
fakt wstąpienia Andricia do loży masońskiej w 1921 roku (Seton-Watson był jej 
członkiem, co dosyć obcesowo skomentował Zdziechowski w innym miejscu cy
towanego przeze mnie tekstu254). Środowisko krakowskich profesorów uniwersy- 251 

253 M. Zdziechowski, Węgry i dookoła Węgier. Szkice polityczno-literackie,ryo'NAnysVNo'Wyiwir.icie 
„Pogoń", Wilno 1933, s. 92 i n.
251 Ibidem, s. 93 i n.
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reckich, szczególnie Marian Zdziechowski, sceptycznie nastawione do masonerii, 
w tamtym czasie nie było otwarte na tego rodzaju wyzwania255.

2” W 1821 roku loże masońskie w Królestwie Polskim, zaś w 1822 roku w Rosji zostały wygaszone 
na mocy dekretu cara Aleksandra I (loże Przesąd Zwyciężony i Góra Wawelu, pomimo że działały 
w Krakowie, a więc na terenach zaboru austriackiego, musiały podporządkować się centrali, znajdu
jącej się w Królestwie: Wielkiemu Wschodowi Polski). Jednak do lat dwudziestych XX wieku aktyw
ność masonerii tych części monarchii habsburskiej, które wchodziły w skład Korony Św. Stefana oraz 
w Dalmacji nadal była zauważalna (w zalitawskiej części Austro-Węgier: w Galicji, na Węgrzech, Sło
wacji, w Transylwanii, na Ukrainie, w Vojvodinie czy w Chorwacji masoneria w 1868 roku otrzymała 
status legalnej). Zob. L. Hass, Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie, Wydawnictwo Kopia, 
Warszawa 1996, s. 29-31. O działalności masonerii w Chorwacji zob. idem, Ambicje, rachuby, rzeczy
wistość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 46-54.
256 V. Durbesić, List do Ivo Andricia z 28 maja 1964 roku, Zagrzeb, „Sveske Zadużbine Ive Andrića” 
1986, nr 4 (Andricevi davni prijatelji), s. 21 i n. W cytatach została zachowana pisownia Durbeśicia.
25 Informację tę potwierdził Janusz Nowak, kierownik Działu Archiwum i Zbioru Rękopisów Czarto
ryskich Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Przy ulicy Pędzichów 15 zameldowane były panie Czar
toryskie: Adolfina i Helena. Według Spisu ludności miasta Krakowa za 1910 rok Adolfina - wdowa, 
zatrudniona w urzędzie pocztowym, urodziła się 15 lutego 1862 roku w miejscowości Jasień koło Brze
ska, Galicja, a jej córka Helena 1 kwietnia 1881 roku we Lwowie, Polska (Archiwum Narodowe w Kra
kowie, Oddział III, Spis ludności miasta Krakowa za 1910 rok, 29/90/9, poz. 1048). Według Spisu 
ludności miasta Krakowa za 1921 rok Adolfina Czartoryska urodziła się 16 lutego 1862 roku w Jasieniu 
koło Brzeska, od 18Ş0 roku na stałe mieszkała w Krakowie; jej córka - Helena urodziła się 1 kwietnia 
1885 roku we Lwowie, Polska (Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, Spis ludności miasta 
Krakowa za 1921 rok, 29/91/8, poz. 4500). Interesujący wydaje się fakt, że w księgach adresowych mia
sta Krakowa z 1907, 1909 i 1910 roku przy ulicy Pędzichów, oprócz urzędniczek pocztowych: Adolfiny 
i Heleny, mieszkała także Jadwiga (nie zachowały się żadne informacje o niej), która również pracowała 
na poczcie. Informację tę potwierdza Kalendarz krakowski z 1914 roku {Kalendarz krakowski Józefa Cze
cha na rok 1914, Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, Kraków 1914, s. 148-149).

Czytając kilkakrotnie list Durbeśicia do Andricia z 1964 roku trudno oprzeć 
się wrażeniu, że zawiera on pewną zaszyfrowaną informację, ukrytą pod płaszczem 
nazwisk i miejsc na pierwszy rzut oka przypadkowo przywołanych z pamięci. Ro
dzinę Czartoryskich Durbesić wymienia dwa razy: „Pamiętasz rodzinę Czartory
skich - Pendzihów pięntnaście Plantah [...]?” [„Sjećaś li se obitelji Ćartoryskyh 
- Pendzihów pięntnaście Plantah [...]?”] i: „A wtedy nadszedł 28 czerwca, wła
śnie byłem u Czartoryskyh, kiedy wróciła [z miasta] starsza pani” [„Onda dode 
28.VI, upravo sam bio kod Ćartoryskyh kada se vrati stara gospoda”]256. Chociaż 
niewątpliwy jest fakt, że osoby o tym nazwisku mieszkały w 1914 roku pod 
wskazanym przez Durbeśicia adresem, co potwierdzają księgi adresowe miasta 
Krakowa, jak również Spis ludności miasta Krakowa za 1921 rok, kobiety nie były 
spokrewnione ze słynnym rodem księcia Adama257, przywódcy Hotelu Lambert, 
co jak najbardziej wydaje się słuszne ze względu na ówczesne uwarunkowania 
społeczne: nie wydaje się możliwe, żeby Durbesić i Andrić mogli być gośćmi 
w salonach arystokratycznych rodów. Jednak obecności tego nazwiska pojawiają
cego się w epistolarnym wspomnieniu po pięćdziesięciu latach nie sposób zlekce
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ważyć. Gdyby nawet Durbeśić pomylił nazwę ulicy czy numer budynku, to fakt, 
że pod tym omyłkowo przywołanym adresem zamieszkują panie Czartoryskie, 
byłby niemal nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności.

Spróbujmy jednak pozostawić na boku wymiar miłosny tej historii, na któ
rą wskazuje przywołany w liście Durbeśicia Dziennik uwodziciela Kierkagaarda, 
jak i tajemnicę pań Czartoryskich, pracujących (podobnie jak ojczym Vilima 
Franćicia - Franciszek Trojan) na poczcie. Spróbujmy informację o znajomości 
z rodziną Czartoryskich (pomijając powyższe dane faktograficzne) odczytać przez 
pryzmat informacji o spotkaniu z Robertem Williamem Setonem-Watsonem.

Nazwisko „Czartoryski” wywołuje - szczególnie w Krakowie - jednoznaczną 
myśl o słynnym rodzie, szczególnie jeżeli pojawia się ono - jak w liście Durbeśi
cia - w kontekście słowa hotel (Hotel Francuski, w którym miało miejsce spotka
nie z brytyjskim dziennikarzem). Choć w Bibliotece Czartoryskich nie zachował 
się ślad pobytu w tym miejscu Andricia258, trudno oprzeć się wrażeniu, że są to 
słowa-klucze, które niepodziewanie wiodą ku koncepcjom i programowi Hotelu 
Lambert, na czele którego stał książę Adam Czartoryski.

25B Por. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Księga kontroli osób korzystających z Archiwum i Bibliote
ki Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie (od b. maja 1913), rkps 12804, t. 3.
259 W okresie od 1804 do 1806 roku, kiedy książę Adam Czartoryski był kierownikiem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Rosji (w 1792 roku, gdy doszło do I rozbioru Polski, aby zapobiec konfiskacie 
swojego ogromnego majątku, rodzina Czartoryskich zdecydowała się, by obydwu synów wysłać na 
służbę dyplomatyczną u cara Aleksandra I), pojawia się plan utworzenia wokół Serbii i pod protek
toratem Turcji federacji jugosłowiańskiej, która stałaby się częścią większej całości - federacji bałkań
skiej. Jej powstanie miało być dla Chorwatów w Austro-Węgrzech impulsem do walki narodowej. Na 
początku 1806 roku rosyjska marynarka wojenna znalazła się na wodach Adriatyku i przy pomocy 
oddziałów czarnogórskich oraz serbskich zaczęła przejmować władzę w Boce Kotorskiej, Republice 
Dubrownickiej oraz w Dalmacji. Prorosyjska agitacja Czartoryskiego nie uwzględniała interesów kato
lików, stanowiących na tych obszarach większość. Konflikt serbsko-chorwacki i opór Chorwatów do
prowadziły do klęski Rosji, sukcesów Napoleona i dymisji Czartoryskiego w 1806 roku. Zob. P. Żu
rek, Pad Dubrovacke Republikę i ruska polityka kneza Adama Jerzyja Czartoryskog, ,Anali-Dubrovnik” 
2012, nr 50, s. 177 i n.; idem, Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czar
toryskiego (1802-1806), Wydawnictwo Homini, Kraków 2009, s. 221 i n. Dlatego (jak i z powodu 
rozczarowania carem, który krwawo stłumił powstanie listopadowe w 1831 roku) kolejne koncepcje 

Gdybyśmy chcieli odnaleźć punkt wspólny poglądów Setona-Watsona i kon
cepcji Hotelu Lambert - jeżeli na niego wskazuje list Durbeśicia - okazuje się, 
że można by się go doszukiwać w zwrocie ku problemom słowiańskiego zjed
noczenia z Serbią jako jego centrum. Korzenie politycznych koncepcji Adama 
Czartoryskiego sięgają początków XIX wieku, kiedy książę był ministrem spraw 
zagranicznych Rosji. Prawdopodobnie owe idee, w których Serbia, bez względu 
na ich przemiany i modyfikacje, do końca istnienia Hotelu Lambert zajmowała 
ważne miejsce jako państwo będące potencjalnym partnerem, oddziaływały także 
na poglądy młodego Andricia259. Poglądy, o których tutaj mowa, reprezentowała 
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konserwatywno-monarchistyczna część polskiej Wielkiej Emigracji, która po po
wstaniu listopadowym znalazła się w Paryżu (tworzyli ją m.in., jak wiadomo, 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, z twórczością których 
tak silnie związany był Andrić), a celem jej politycznej działalności było wspiera
nie polskiego ruchu narodowego poprzez osłabianie pozycji Rosji carskiej w Eu
ropie Środkowej i Południowowschodniej, co można było osiągnąć, podsycając 
ambicje narodowe Słowian południowych. Program serbskiej i słowiańskiej poli
tyki, stworzony przez współpracowników księcia Adama Jerzego Czartoryskiego 
w 1843 roku, zakładał wzmacnianie niezależności Serbii poprzez osłabianie jej 
związków z Rosją oraz zwrot w stronę Francji i Anglii (również za pomocą reform 
wzorowanych na zachodnich) w celu stworzenia państwa zdolnego udźwignąć 
rolę centrum zjednoczeniowego narodów słowiańskich znajdujących się pod 
okupacją turecką260.

Czartoryskiego, powstałe około 1840 roku, są wymierzone przeciwko Rosji carskiej (lecz nie przeciwko 
narodowi rosyjskiemu), a w jego polityce następuje zwrot ku ludności katolickiej i propagowaniu unii 
kościołów. Sprzymierzeńcem takiej polityki staje się Imperium Otomańskie a drugim po Paryżu cen
trum antyrosyjskiej działalności Hotelu Lambert zostaje Konstantynopol, w którym mieści się główna 
agencja misji wschodniej na czele z Michałem Czajkowskim. W 1842 roku 100 km od Konstantyno
pola na obszarze zakupionym przez Czartoryskiego powstaje polska osada Adampol - nazwana tak na 
cześć Czartoryskiego. Mieszkali w niej uczestnicy powstania listopadowego, którzy nie mogli powrócić 
do Rosji, oraz więźniowie wykupieni przez Czajkowskiego z armii sułtana.
260 J. Skowronek, Polityka bałkańska Hotelu Lambert..., s. 58 i n.
261 I. Andrić, Omefpaśa Latas, red. R. Vućković, M. Pervić, V. Stojić, P. Dżadźić, Prosveta, 
Beograd 1977.
262 A. Dukanović, Słowo wstępne, [w:] I. Andrić, Omer-pasza Latas, tłum. A. Dukanović, Czy
telnik, Warszawa 1983, s. 29. Zob. J.S. Łątka, Lew nasz, lew polski. Pasza Iskender (Antoni Iliński), 
Społeczny Instytut Historii i Kultury Turcji-Niezależne Wydawnictwo „Rocznik Tatarów Polskich”, 
Kraków-Gdańsk, 1996.

Historia Hotelu Lambert niewątpliwie była znana Andriciowi. Dowodem na 
to jest jej bośniacki epilog zawarty w niedokończonej przez noblistę i wydanej 
pośmiertnie w 1977 roku powieści Omer pasa Latas2*1'. Świadczy o tym obec
ność w tym utworze postaci dwóch Polaków: Izzet-efendiego - Kuczyńskiego 
oraz Arif-beja - Topći-baszy (Zygmunta Eringa), oficerów w sułtańskiej armii, 
która w 1851 roku tłumiła powstanie w Bośni. Chociaż trudno z całą pewnością 
stwierdzić, że prototypem Eringa - jak sugeruje tłumacz powieści Alija Dukano- 
vić - jest Antoni Iliński, jeden z agentów Hotelu Lambert, niewątpliwie infor
macje zawarte w powieści Andricia (szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę takie 
biograficzne niuanse, jak stan psychiczny zislamizowanych Polaków, szukających 
w pijaństwie zapomnienia przed tęsknotą za ojczyzną) świadczą o tym, że pisarz 
wzorował się na biografii Iskender-paszy262.

Andrić w powieści nie wyjaśnia tego, skąd w armii sułtana znaleźli się Po
lacy, nie tłumaczy przyczyn przejścia na islam polskich oficerów i ich wcielenia 
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do tureckich wojsk (jak czyni to w przypadku tytułowego bohatera powieści - 
Omer-paszy Latasa, poturczonego Chorwata), dlatego konieczne wydaje się wy
jaśnienie, że ich obecność związana jest z zawartymi na kartach powieści w nie
dopowiedzeniu, ostatnimi latami działalności Hotelu Lambert. To wówczas, po 
klęsce Wiosny Ludów, w obliczu porażki politycznej działalnościjjrupy i koniecz
ności likwidacji agencji wschodniej w Istanbule, Austria i car Rosji zażądali wyda
nia uczestników walk na Węgrzech. Spełnienia tych warunków odmówiła jedynie 
Turcja i dlatego Michał Czajkowski - główny agent Hotelu Lambert w Istanbule, 
aby umożliwić Polakom pobyt w Turcji, zdecydował się na wyjątkowo kontro
wersyjny krok: zaproponował swoim podwładnym przejście na islam, co wy
wołało burzliwe protesty przywódców Hotelu Lambert. Na ten desperacki czyn 
zdecydowało się około piętnastu Polaków, którzy - na żądanie cara - zostali wy
słani do Afryki i do Azji, a kilku - wraz z armią Omer-paszy Latasa, do Bośni263.

263 Trzeba jednak zauważyć, że Iliński przeszedł na islam jeszcze przed wspomnianą akcją, aby zapo
biec swojej dekonspiracji. Natomiast gest Czajkowskiego był uwarunkowany osobistymi przesłan
kami. Likwidacja agencji wschodniej oznaczała dla niego opuszczenie ukochanej kobiety, Ludwiki 
Śniadeckiej (młodzieńczej miłości Juliusza Słowackiego), i powrót do Paryża, do rodziny - małżonki 
i dzieci. Po złożeniu dymisji (około 10-18 grudnia 1850) Czajkowski przechodzi na islam i przyjmuje 
imię Mehmeda Sadyk beja. J. Skowronek, Polityka bałkańska Hotelu Lambert..., s. 175-176, 178. 
2M W polityce Hotelu Lambert przeważały idee oświeceniowe (racjonalizm i utylitaryzm) oraz konser
watywny sposób rozumienia państwa, społeczeństwa, gospodarki i Kościoła. W okresie romantyzmu 
w polu zainteresowań grupy znalazła się także problematyka narodowa i słowianofilska. Podstawę 
wzajemności słowiańskiej — w odróżnieniu od romantycznego słowianofilstwa — dla przedstawicieli 
Hotelu Lambert stanowiła przyszła wspólnota interesów politycznych i ekonomicznych, a nie geneza 
etniczna czy wspólnota języka i kultury. Program Hotelu Lambert, pozbawiony elementów społecz
nych, jako jedyny sposób działania państwa przewidywał stymulację rozwoju przemysłu drogą stop
niowych reform, które wzmocniłyby państwa bałkańskie. Problemy religijne nie odgrywały w tym 
programie pierwszoplanowej roli, chociaż opowiadano się za współpracą z przedstawicielami innych 
konfesji. Były one podporządkowane celom politycznym i postrzegane jako element działań propa
gandowych i cywilizacyjno-kulturowych. Ibidem, s. 211-230.
265 Po śmierci Adama Czartoryskiego w 1861 roku działalność polityczną księcia kontynuował 
Władysław Czartoryski. Jednak nieuchronna wojna austriacko-rosyjska zmusiła go do zmiany linii

Chociaż polityczne idee Hotelu Lambert w okresie pobytu Andricia w Kra
kowie miały raczej wartość historyczną niż aktualną, należały one do polskiej 
tradycji intelekualnej i politycznej, która w swoim czasie silnie oddziaływała na 
ówczesną politykę europejską. Niektóre cele tej polityki były zbieżne z przekona
niami środowiska krakowskich konserwatystów, do których należeli profesorowie 
Andricia, a wspólną bazę tych koncepcji stanowiła mieszanka idei oświeceniowo- 
-romantycznych264. Ich bliskość potwierdza fakt, że w 1873 roku przedstawicie
le Hotelu Lambert i krakowscy konserwatyści zaczęli ze sobą współpracować, 
a główną płaszczyzną ich współdziałania stała się umiarkowana polityka proau- 
striacka. Porozumienie to w sposób symboliczny oznaczyło przeniesienie siedziby 
Hotelu Lambert do Krakowa265.
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Koncepcje te w niektórych kwestiach mogły być rozbieżne (jedną z takich 
kwestii był stosunek Zdziechowskiego do zwracania się narodów prawosław
nych ku wzorcom europejskiej kultury politycznej i przejmowania od niej przede 
wszystkim pierwiastka materialistycznego, co - według niego - prowadziło do 
społeczno-politycznego bizantynizmu266), ale bez wątpienia znalazły się one 
w ówczesnym horyzoncie intelektualnym Andricia jako jedna z możliwych pro
pozycji i koncepcji politycznych. Trzon owych koncepcji stanowiła Konstytucja 
3 maja, do idei której w sposób bezpośredni nawiązywał program Hotelu Lam
bert (konstytucja ta, po jej modernizacji, miała stanowić polityczną podstawę 
wolnej Polski), co znajduje wyraz w nazwie organu monarchistycznej organizacji: 
Towarzystwo Monarchiczne Fundatorów i Przyjaciół Trzeciego Maja, związanej 
z Hotelem Lambert. Działała ona w latach 1843-1848 w Paryżu, a jej celem 
było zbudowanie Królestwa Polskiego w zgodzie z postanowieniami Konstytucji 
3 maja267 z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim jako królem.

politycznej Hotelu Lambert, za sprawą której orientacja ugrupowania zbliżyła się do linii konserwa
tystów krakowskich. To polityczne zbliżenie w symbliczny sposób oznaczyło przeniesienie siedziby 
Hotelu Lambert do Krakowa w 1873 roku. Wybór tego właśnie miasta wiązał się ze szczególnym 
znaczeniem tradycji historycznych niegdysiejszej stolicy Polski, ponieważ równolegle ze zmianą sie
dziby politycznej dokonano przeniesienia do Krakowa cennych zbiorów Czartoryskich, które do dnia 
dzisiejszego znajdują się w Muzeum Czartoryskich, założonym w 1878 roku przez księcia Władysława. 
J. Purchla, Matecznik Polski..., s. 50.
266 M. Zdziechowski, Po zbrodni belgradzkiej, „Głos Narodu” 1903, nr 166 (19 VI), s. 1 i n. W ar
tykule zamach na parę królewską Obrenoviciow Zdziechowski przedstawia jako wydarzenie będące 
następstwem negatywnego wpływu bizantynizmu na kulturę polityczną. Tezy te są zbliżone do poglą
dów Setona-Watsona sprzed zmiany jego zapatrywań politycznych na temat Serbii.
267 Konstytucja 3 maja - druga na świecie, pierwsza w Europie konstytucja uchwalona 3 maja 1791 
roku. Określała system polityczny Rzeczpospolitej Polski Obojga Narodów w duchu ideałów oświece
niowych. Utrzymując poddaństwo, pozbawiała szlachtę dominacji nad poddanymi, nad którymi roz
taczała ochronę państwa, umacniała władzę wykonawczą i centralizację Polski i Litwy poprzez wpro
wadzanie wspólnego rządu, wojska i skarbu, wprowadzała zasadę dziedziczenia tronu, znosiła liberum 
veto i wolne wybory, wprowadzała system podejmowania decyzji większością głosów, zwiększała prawa 
mieszczaństwa i ograniczała prawa wielmożów.
268 I. Andrić, Pismo iz Krakova. 1. i 3. maja, „Hrvatski pokret” 1914, nr 134 (17 V), s. 6.

Przywołanie owych informacji historycznych wydaje się konieczne, bo
wiem wspomniane koncepcje polityczne wypełniały intelektualną przestrzeń, 
w której znalazł się Andrić. Bezpośrednim dowodem tego twierdzenia jest fe
lieton z 1914 roku, w którym twórca prezentuje opis obchodów uroczystości 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. W świetle tekstów napisanych przez Andricia 
w Krakowie i opublikowanych w czasopiśmie „Hrvatski pokret”268 nie ulega 
wątpliwości, że konstytucja ta stanowiła wzór, wobec którego młody wówczas 
poeta nie pozostał obojętny. Fakt, że w swoich felietonach przywołuje on wy
brane ustępy tego dokumentu, nie tylko świadczy o uwadze, z jaką pisarz stu
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diował historię Polski, ale także pozwala wydobyć te poglądy, które były mu 
szczególnie bliskie. We wspomnianym felietonie Andrić cytuje bowiem posta
nowienia konstytucji:

Religia katolicka jest panująca [...]; każde inne wyznanie ma zapewnione wolność i opiekę, 
szlachta zatrzymuje swoje starożytne przywileje i pierwszeństwo w państwie [...], ale za
twierdzone zostaje nowo uchwalone prawo o mieszczanach, lud wiejski ma doznawać opie
ki rządu, wszelkim układom zawartym między dziedzicami a poddanymi oddaną zostaje 
moc prawna, wolność zupełna ogłoszona dla każdego, ktoby się chciał w Polsce osiedlić, 
uchwały mają zapadać większością głosów, liberum veto i konfederacja zniesione zostają na 
zawsze .

[„Vladajuca vjera je katolicka, ali je zajamćena sloboda i sigurnost svakoj drugoj yjeroispo- 
vijesti”, „Szlachta (plemstvo) zadrzava svoje privilegija, ali se ujedno potvrdjuju pravice 
gradjanske, uzima se pod zaśtitu seljastvo i sankcioniśu se imedju vlastelina i podlożnika 
sklopljeni ugovori o otkupljenju potonjih”, „Zakljućci se stvaraju vecinom, liberum veto 
i konfederacia se ukidaju za uvijek”, „Tko samo stupi nogom na poljsko tlo, Slobodan je 
posvema]”2".

Niezwykle ważny i symptomatyczny jest komentarz, który Andrić przyta
cza w swoim felietonie w cudzysłowie: „Są to najbardziej interesujące paragrafy 
konstytucji, która w tych dla Polski trudnych chwilach «umiała - pisze o kon
stytucji Trzeciego Maja - znaleźć i utrzymać środek pomiędzy staro- 
dawnemi instytucjami a zgubnemi rewolucyjnemi naukami, jakie 
rozchodziły się w świat od wielkiej krwawej rewolucyi francu
skiej» [wyróżn. - S.N.B.]”269 270 271 [„To su najinteresantniji stavovi iz konstitucije, 
koją je u tim po Poljsku teśkim casovima «nasla srećnu sredinu izmedu staro- 
drevnih institucija i ekstremnih doktrina savremene francuske revolucije»”]272. 
Chociaż Andrić nie wskazuje pochodzenia tego cytatu ani jego autora, udało mi 
się dotrzeć do źródła, z którego korzystał, studiując historię Polski. Są to Dzieje 
Polski ilustrowane autorstwa Juliana Baczyńskiego (dlatego też obok znajdujących 
się w felietonie fragmentów przetłumaczonych na język chorwacki przez An- 
dricia, podaję ich odpowiednie ustępy w języku polskim za źródłem, z którego 
pochodzą). Ta popularna publikacja z końca XIX wieku, zawierająca nawet dia
logi (!), została napisana piękną polszczyzną „ku pokrzepieniu serc”. Jako źródło 
wiedzy o historii Polski nieistniejącej wówczas na mapie świata, odgrywała rolę 
popularnej patriotycznej Biblii w wielu polskich domach.

269 Dzieje Polski ilustrowane, oprać. J. Baczyński, K. Kozłowski, Z. Rzepecki i Sp., Poznań 1909, 
s. 706-708.
270 I. Andrić, Pismo iz Krakooa. 1. i3. maja, s. 6.
271 Dzieje Polski ilustrowane..., s. 709
”2 I. Andrić, Pismo iz Krakooa. 1. i 3. maja, s. 6.
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Niezwykle istotny wydaje się fakt, że przywołany w felietonie Andricia ko
mentarz wyraża nie tylko opinię autora przytoczonego cytatu, ale także poglą
dy samego noblisty. Pismo iz Krakowa zaświadcza więc społeczne i polityczne 
sądy, które, szczególnie za sprawą powściągliwego stosunku do rewolucji społecz
nej, zbliżają jego stanowisko do koncepcji reprezentowanych przez środowisko 
krakowskich konserwatystów i Zdziechowskiego. Jednak nie sposób pominąć 
faktu, że z odleglejszej perspektywy, w jednym z listów wysłanych z Belgradu 
w 1919 roku, Andrić pisze o Polsce i Polakach następująco:

Bardzo uciszyłyby mnie wiadomości o nowościach w polskiej literaturze; nie udało mi się 
poznać żadnego z nich, chociaż mają tutaj swojego ministra. Wydaje mi się, że ich polityka 
znowu idzie w złym, starym kierunku (Tarnowski, Biliński etc.). Ale teraz przynajmniej nie 
ma Rosji! Katolicyzm jest przekleństwem państw i narodów.

[„Mnogo će me veseliti ako mi javite sta ima nova iz poljske knjizevnosti; ja ovde nisam 
mogao da upoznam nikog od njih, mada imaju nekog poslanika. Ćini mi se da njihova 
politika opet ide lośim, starim tragom (Tarnowski, Biliński etc.). Ta sad bar nema Rusije! 
Katolicizam je prokletstvo za drzave i narode!”]27’.

O ile krytyczny stosunek Andricia do Leona Bilińskiego mógł wydawać się 
zrozumiały - był on zagorzałym zwolennikiem Franciszka Józefa oraz koncepcji 
trialistycznej - to niechęć do Stanisława Tarnowskiego - jednak przecież represjo
nowanego uczestnika powstania styczniowego - wynikać mogła po części z faktu 
odrzucenia przez niego, w późniejszym okresie, romantycznego etosu walki z za
borcą oraz łączenia koncepcji politycznych z kwestiami religijnymi. Najgłębszą 
jednak przyczyną awersji Andricia (pomimo ogromnych zasług Bilińskiego dla 
Bośni) był zapewne stopień radykalizmu owego lojalizmu* 274; fakt, że osoby te były 
politykami monarchii austro-węgierskiej (po odzyskaniu przez Polskę niepodle
głości, w okresie, z którego pochodzi cytowany list, Leon Biliński od 31 sierpnia 
1919 roku pełnił funkcję ministra w rządzie Ignacego Paderewskiego).

2 3 Idem, List do Zdenki Marković z 25 października 1919 roku, Belgrad [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 219.
2 4 Problematykę „trudnego” patriotyzmu w czasach monarchii podejmuje w swojej książce Walde
mar Łazuga. W. Łazuga, Kalkulować. Polacy na szczytach c.k. monarchii, Wydawnictwo Zyski i S-ka, 
Poznań 2013.

Brak spójności pomiędzy młodzieńczym zachwytem uniwersytetem i Krako
wem z okresu studiów Andricia a niechęcią pisarza wobec lojalistycznej polityki 
Bilińskiego i Tarnowskiego (ze szkoły której - o czym nie można zapomnieć - 
wywodzili się także jego krakowscy profesorowie, w tym Zdziechowski) obecną 
w przekonaniach wyrażanych przez Andricia w latach dwudziestych XX wieku 
można oczywiście tłumaczyć zmianą perspektywy i poglądów, ale nie z tym - 
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jak sądzę - problemem mamy tu do czynienia. List ten - można domniemy
wać - pozwala doprecyzować pewne preferencje Andricia. Przywołany fragment 
stanowi potwierdzenie faktu, że od linii politycznej Stanisława Tarnowskiego, 
ukształtowanej przede wszystkim przez Waleriana Kalinkę i zgromadzenie zmar
twychwstańców, o wiele bliższą Andriciowi była wyraźnie antyaustriacka polityka 
Hotelu Lambert (Michał Czajkowski, jeden z jego agentów, co niezwykle ważne 
w kontekście takiej oceny obu wskazanych przez Andricia profesorów i polity
ków, oskarżał zresztą zakon zmartwychwstańców o zbyt proaustriacką orientację).

Oczywiście, na podstawie przywołanych idei obecnych w intelektualnym 
otoczeniu Andricia podczas jego krakowskich dni, niemożliwa jest precyzyjna 
rekonstrukcja poglądów i wyborów przyszłego noblisty. Trudno jest dokładnie 
dookreślić rolę, jaką według niego miała pełnić Rosja w wyzwalaniu narodów 
słowiańskich czy precyzyjnie opisać jego stosunek do problemu polsko-rosyjskie
go. Jest jednak pewne, że po okresie krakowskim Rosja nie pojawia się już jako 
obszar intelektualnych zainteresowań Andricia, za wyjątkiem artykułów poświę
conych twórczości Maksima Gorkiego275, co znamienne, z okresu, kiedy był on 
zagorzałym krytykiem rewolucji bolszewickiej 1917 roku. Co więcej, w liście do 
Zdenki Marković276 z 1922 roku noblista stwierdza:

2 5 I. Andrić, O Tołstoju, „Knjiźevna reć” 1992, nr 399 (VII), s. 5; idem (przypuszczalnie), Maksim 
Gorki: Djetinjstvo (prikaz knjige), „Knjiźevni jug” 1919, nr 3, z. 6 (15 III), s. 192; Res (pseudonim 
Andricia), Maksim Gorki: Jedna godina revolucije (prikaz knjige), „Knjizevni jug” 1919, nr 3, z. 2-3 
(1 II), s. 134 i n.; I. Andrić, Mojprvi susret sa dełom M. Gorkog, „Pregled” 1946, nr 1, z. 3 (VII), 
s. 218-220, idem, Na Nevskomprospektu, „Jugoslavija SSSR” 1946, nr 7 (V), s. 8-10.
276 Zdenka Markovic (1884-1974) - polonistka, którą Andrić poznał najprawdopodobniej w 1917 
roku, po powrocie do Zagrzebia z internowania. Poetka, pisarka, tłumaczka i historyk literatury. Była 
stałym współpracownikiem czasopisma „Knjizevni jug”. Przerwane w 1904 roku studia języka i litera
tury chorwackiej (w Zagrzebiu) podjęła we Fribourgu (Szwajcaria) w zakresie polonistyki, a ich zwień
czenie stanowił doktorat (1914) poświęcony dramaturgii Stanisława Wyspiańskiego. Od 1903 roku 
publikowała w prasie szkice i opowiadania. Jest autorką prozy epistolarnej Let (Lot) oraz zbiorów prozy 
poetyckiej Kuca u snijegu (Dom w śniegu) z 1922 roku oraz Kuca na suncu (Dom w słońcu) z 1930 roku.

Świat zawsze będzie oceniał nasze dzieła, nigdy zaś starania czy dążenia i z tego powodu 
człowiek wiecznie będzie nosił w sobie pragnienie Boga, który wszystko to ujrzy, zrozumie 
i wybaczy. Dlatego też przetrwają jedynie te dzieła, w których obecna jest cząstka i forma 
tego dążenia, a wszystko inne przeminie niczym żurnal z modą. To myśl, która coraz wy
raźniej we mnie dojrzewa i w obliczu której, może za wyjątkiem kilku stron, jakże blado 
wypadają moje trzy, cztery książeczki. Cokolwiek czynimy i pomyślimy bez Boga, tzn. bez 
przenoszenia w obszar, na którym wszystko ulega neutralizacji i przestaje nam zagrażać, nie 
udaje się nam pojednać nie tylko ze Śmiercią i rzeczami ostatecznymi, lecz także z głodem, 
dalą, niesprawiedliwością i przemocą, które nas otaczają i nękają każdego dnia. Jeżeli tak wła
śnie jest, to sztuka nie może być neutralna. To nie jest jakaś nowa tołstojewszczy- 
zna (wie Pani dobrze, że nie lubię tych chaotycznych rosyjskich wizji) czy 
teoria, lecz odwieczna prawda [wyróżn. kursywą pochodzą od autora, inne - S.B.N.j. 
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[Svijet nas uvijek sudi po plodovima a nikąd po naporima i teźnjama i zato će uvijek u co- 
vjeku biti ziva misao i żelja za Bogom koji bi sve vidio, sve razumio i sve oprostio. I samo 
ona umjetnost koją sadrżi ma neśto i ma u kom obliku od te teżnje, ostaće, a sve će ostało 
proći kao modni żurnal. To je sud koji se u meni sve jasnije stvara i pred kojim rdavo pro- 
laze i one moje 3-4 knjiźice, izuzevsi po koju stranicu. Ma sta radili i izmiśljali mi se ne 
możemo izmiriti ne samo sa Smrti i poslednjim stvarima nego ni sa gladi, daljinom, nepra- 
vdom i silom, koję nas opkoljavaju i dnevno muce, bez Boga, t.j. bez prenośenja na jedno 
polje gdje se sve to neutralizira i prestaje da nas lomi. Ako je tako onda umjetnost ne może 
da budę neutralna. Ni je to neki nov tolstojizam (Vi znate da ne volim ruske 
haotićne vizije) ni teorija, nego prastara istina]277 278.

277 I. Andrić, List do Zdenki Marković z 14 kwietnia 1922 roku, Bukareszt, [w:] idem, Sabrana dela 
u doadeset knjiga, t. 19, s. 277.
278 Ż. Poljak, op. cit., s. 61.
279 I. Andrić, List do Vojmira Durbeśicica z 27 lutego 1913 roku, Zagrzeb, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 36.
280 Niezwykle syptomatyczny jest komentarz, jakim w swoich dziennikach Michał Suchotin, zięć Lwa 
Tołstoja, opatrzył jego odpowiedź na rozpaczliwy list Serbki, Andi Petrović, która prosiła Tołstoja 
o interwencję w sprawie aneksji Bośni i Hercegowiny: „Lew Nikołajewicz [Tołstoj] pisze odpowiedź 
jakiejś Serbce, kierunek jego rozmyślań mi się nie podoba. Brakuje tu celu i sensu. Serbka ubolewa 
i płacze nad tym, że Szwabi mogą ostatecznie wziąć w swoje ręce Serbów i doszczętnie zniszczyć ich 
narodowość, a Lew Nikołajewicz, aby ją uspokoić i pocieszyć, udowadnia, że nie jest potrzebna żadna 
narodowość, że dla niej, dla Serbki, szkodliwe jest każde państwo bądź to tureckie, niemieckie czy 
też serbskie”. M.C. Сухотин, Из дневника. Толстой в последнее десятилетие своей жизни, 
„Литературнойе наследство” 1961, t. 69, ks. II, s. 208, za: В. Białokozowicz, op. cit., s. 197.

Zresztą podobnym przekonaniom, choć wyrażonym w bardziej zawoalowany 
sposób, Andrić dał wyraz już wcześniej, przed przyjazdem do Krakowa. Do ta
kiego sądu skłania pocztówka z reprodukcją zdjęcia polskiego malarza Jana Styki 
Tołstoj z laską pielgrzyma - Na drodze do nieskończoności (En route vers Tinfinij11* 
wysłana do Durbeśicia 27 lutego 1913 roku i opatrzona intrygującym komenta
rzem: „Pozdrowienia na niewinnym obrazku: niech każdego Bóg obdarzy odro
biną miłosierdzia, niech każdy znajdzie swoją drogę we mgle. - Lecz my nie 
lubimy śniegu i mgły, bo w nas czai się mrok. To komentarz do tego obrazu” 
[„Pozdrave na ćednoj slici: nęka svakom da bog mało milosti, nęka svako nagje 
svoj put u magli. — A mi ne volemo sneg i maglu, jer je mnogo tame u nama. 
To je ova slika”]279. Komentarz ów mógłby prowadzić do tezy, że jednak Andrić 
nie był wielbicielem koncepcji Tołstoja. Pojawia się, oczywiście, pytanie o to, 
co było tego powodem. W świetle późniejszych wypowiedzi i wyborów Andri- 
cia - zagorzałego przeciwnika Austro-Węgier, to nie nieortodoksyjny charakter 
religijności Tołstoja mógł być tego przyczyną, lecz najprawdopodobniej, co suge
rowałby przywołany fragment wypowiedzi noblisty, „chrześcijański anarchizm”, 
jak koncepcję nieprzeciwstawiania się złu przemocą i traktowanie przywiąza
nia do idei państwa jako elementu opresyjnego rosyjskiego filozofa280 nazwał 
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Zdziechowski281. Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego Andrić - jako przeciwnik 
Austro-Węgier - był w stanie zaakceptować środowisko krakowskich intelektu
alistów z jego lojalizmem być może przynosi tekst Lew Tołstoj i jego «-Zmartwych
wstanie» ze zbioru U opoki mesjanizmu Mariana Zdziechowskiego i jego znamien
ny fragment wyjaśniający różnicę pomiędzy polskim mesjanizmem a poglądami 
rosyjskiego myśliciela:

281 M. Zdziechowski, Lew Tołstoj i jego „Zmartwychwstanie”, [w:] idem, U opoki mesjanizmu. Nowe 
szkice z psychologii narodów słowiańskich, Gubrynowicz i syn, Lwów 1912, s. 229-231.
282 Ibidem.
283 V. Francie, Gdy Ivo Andrićstudentem był, s. 3.

Ta jednak pomiędzy trójcą wieszczów naszych a Tołstojem zachodziła różnica, że tamci czuli 
całą tę trudność osiągnięcia ideału, której nie czuje Tołstoj. Dlatego to poezja ich, zgodnie 
zresztą z romantycznym nastrojem epoki, nie była wezwaniem do ogółu, ale raczej do potęg 
drzemiących w duszach wybrańców. [...] Cała szczerość w dążeniu do porządku Bożego nie 
wykluczała u nich jednak skłonności do kompromisu, która wynika z uznania rdzennej sła
bości człowieka. Nie mogli naprzykład tego nie czuć, że wszelkie zabójstwo, a zatem i woj
na, jest w sprzeczności z prawem Bożem, o walkach też i zdobyczach ducha mówili przeważ
nie. Ale niecierpliwość w oczekiwaniu tryumfu prawdy nad wszechpotęgą mroku, która była 
właśnie skutkiem zasadniczej pierworodnej ułomności i złości ludzkiej, była zbyt wielką, aby 
mogli oni uznać zasadę niesprzeciwania się złemu drogą gwałtu. Warto pamiętać jednak, że 
Towiański, najkonsekwentniejszy z mistyków naszych w nawoływaniu do wolności chrześci
jańskiej, wewnętrznej - i tylko do tej wolności - z żalem w sercu błogosławił w 1863 roku 
tych z pomiędzy zwolenników swoich, którzy udawali się do Polski w celu wzięcia udziału 
w powstaniu, i błogosławiąc ubolewał, że minęły szczęśliwe dni lutowe 1861 roku, kiedy 
naród zdawał się wstępować na drogę zwycięstw ducha, a nie oręża - bo upadek Polski - za
znaczał on - był skutkiem jej grzechów, więc «żadna waleczność, żadne ofiary ziemskie nie 
wyzwolą ojczyzny»282 [pisownia oryginalna - S.N.B.].

Jednak najbardziej prawdopodobną przyczyną zrozumienia, jakie Andrić 
okazywał lojalizmowi krakowskich intelektualistów było krytyczne spojrzenie na 
rosyjską politykę wobec Polski w XIX wieku, będące rezultatem zgłębienia jej hi
storii, co sugeruje przywołany wcześniej fragment listu: „Ale teraz przynajmniej 
nie ma Rosji”.

Choć w świetle dostępnych materiałów odpowiedź na postawione pytania jest 
jedynie hipotezą, niewątpliwy wydaje się fakt, że w okresie pobytu w Krakowie 
problematyka ta stanowiła centrum zainteresowań młodego Andricia, o czym 
świadczy fragment wspomnienia Vilima Franćicia:

Jak „naiwnymi” wydadzą się później - szczególnie, gdy jako dyplomata pozna kręte ścież
ki polityki narodowościowej owych czasów - gorące debaty i zażarte dyskusje polityczne, 
prowadzone z kolegami Polakami na temat wyboru dróg, mających zapewnić wolność na
rodowi oraz na temat stosunków polsko-rosyjskich, widzianych przez okulary chorwackie: 
wydawały się one takie nieskomplikowane!283
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Należy jednak podkreślić, że - wbrew opiniom slawisty zaprezentowanym 
w przywołanym cytacie - zainteresowania Andricia, bez wątpienia inspirowane 
zdecydowanym sprzeciwem wobec Austro-Węgier, w mniejszym stopniu nale
żałoby odczytywać jako polityczne, a większej mierze jako wyraz określonego 
stanowiska intelektualnego. Powodem niemożliwości doprecyzowania tych po
glądów jest nie tylko brak zachowanych dokumentów i materiałów z tego okresu, 
lecz - może przede wszystkim - niemożność, aby od tak młodej, nieuformowanej 
osobowości oczekiwać jasnych, zdecydowanych deklaracji w czasach, kiedy złożo
ność sytuacji politycznej i dynamika wydarzeń w Europie - jak pokazuje chociaż
by przypadek Williama Roberta Setona-Watsona - stymulowała ich zmienność.

Być może jednak rekonstrukcja tych przekonań umożliwi wskazanie pewnych 
idei, które mogły wpłynąć na kształtowanie się artystycznej osobowości Andricia?
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IX

Vita activa - vita contemplativa

Idee, o których tu mowa, formowały poglądy ulubionych twórców Andricia 
i jego utwory, w których, wbrew jego sympatycznym wypowiedziom o Pol
sce i jej kulturze, tak trudno - co przyznawał i sam noblista - odnaleźć ślady 
literatury polskiej:

Niewiele osób w Jugosławii wie, że znam język polski. Na temat mojego języka i stylu tyle 
już pisano, ale nikt dotąd nie doszukiwał się wpływu polskiej literatury na moje utwory. Ja 
jednak wiem, czuję to - chociaż nigdy tego nie podkreślałem - jak wiele zawdzięczam 
językowi polskiemu i polskiej literaturze, szczególnie tej romantycznej, 
co trudno zauważyć na pierwszy rzut oka, nikomu nie uda się udowod
nić, że np. w powieści Konsulowie Ich Cesarskich Mości albo w Moście na 
Drinie czy w jakimś innym moim utworze widać wpływy Mickiewicza, 
Krasińskiego, Żeromskiego lub Słowackiego, który był i pozostał moim 
ulubionym twórcą. Gdyby jednak poszukać głębiej, przyjrzeć się uważ
niej... Język polski dla mnie, południowca, był w tamtym czasie językiem niemal egzo
tycznym. Wydawało mi się, że jest bardziej zwarty, treściwy, pełniejszy, odpowiedni do wy
rażenia wszelkich uczuciowych odcieni, cudownie uszlachetniony, subtelny, wyrafinowany, 
a dzieła napisane w tym języku odkrywały przede mną nowe horyzonty, wynosiły mnie na 
wyżyny, jakich dotąd nie znała nasza literatura. Problematyka i tematyka polskich dzieł li
terackich, szczególnie romantycznych, ze swoim lirycznym patosem, znacząco odstawały od 
naszych i przyciągały mnie nie tylko swoim nowatorstwem, ale i odmiennością, chociaż 
chodziło tu przecież o pokrewny język słowiański. Dlatego nawet dzisiaj najchętniej czy
tam, rzecz jasna, obok dzieł w języku macierzystym, po polsku [wyróżn. - S.N.B.J.

[Mało ko u Jugoslaviji zna da ja poznajem poljski jezik. O mome jeziku i stilu mnogo je 
pisano, ali joś niko dosad nije trażio u mojim delima uticaj poljske literaturę. Ali ja znam, 
osećam to - mada to nikąd nisam isticao - mnogo dugujem poljskom jeziku i literaturi, 
naroćito onoj romantićnoj, sto nije lako zakljućiti na prvi pogled; jer, niko ne może tvr- 
diti kako se u Traonickoj hronici, na primer, u romanu Na Drini ćuprija iii u nekom dru- 
gom mom delu ogleda uticaj Mickjevića, Krasinjskog, Żeromskog, iii Slovackog, koji je bio 
i ostaje moj omiljeni pisać. Medutim, ako se zagleda pażljivije, dublje... Poljski jezik bio 
je u ono vreme za mene juźnjaka kao nekakav egzotićan jezik. Ćinilo mi se da je zbijeniji,
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sadrźajniji, puniji, pogodan za izrazavanje svih nijansi osećanja, ćudesno oplemenjen, sup- 
tilan, rafiniran, a dela pisana njim otkrivala su preda mnom nove vidike, uznosila me na 
visine kakvih nije bilo u naśoj knjizevnosti. Problematika i tematika poljskih knjizevnih 
ostvarenja, naroćito romantićarskih, sa svojsrvenim im lirskim patosom, prilićno su odu- 
darale od naśih i privlacile me ne samo kao novosti, negó i kao bizarnosti, iako se radilo 
o jednom srodnom slovenskom jeziku. Otuda i dañas najradije ćitam, razume se, izuzevsi 
maternji jezik, na poljskom]284 285 286.

284 Fragment cytowanej już wcześniej rozmowy Vilima Franćicia z Andriciem, przeprowadzonej 
w jego mieszkaniu przy ulicy Proleterskih brigada 2a, opublikowanej przez Milorada Żivanćevicia. 
M. Żivanćević, Ivo Andrić u Poljskoj, „Letopis Matice srpske” 1962, z. 4, s. 362 i n.
285 I. Andrić, Put Alije Gjerzeleza, S.B. Cvijanović, Beograd 1920.
286 Polski przekład: I. Andrić, Wędrówki Alii Dzierzeleza, [w:] idem, Nowele, tłum. M. Znato- 
wicz-Szczepańska, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1937, s. 19-46.
287 J. Kolbuszewski, op. cit., s. 63.

Pokrewieństwo z owym romantycznym dziedzictwem widoczne jest w cyto
wanej już wcześniej wypowiedzi, w której pojawiają się młodobośniackie hasła 
sprzeciwu wobec Austro-Węgier i idee jugoslawizmu, w sposób niezwykle wyraź
ny nawiązujące do spuścizny intelektualnej polskich romantyków. Podkreślana 
przez noblistę „romantyczna” atmosfera patriotyczna, przejawiająca się w estymie, 
jaką darzono romantyczną poezję, zapewne z wielu powodów stanowiła element 
umożliwiający Andriciowi identyfikację z wyrażonymi w niej ideami (dotyczyło 
to zarówno refleksji na temat konieczności niezgodnych z kodesem honorowym 
metod walki, jak i pewnej wielokulturowej i społecznej szlacheckiej formacji, 
z której wywodzili się polscy poeci romantyczni z ich przywiązaniem do regio
nu, ludowości i świata Orientu). Nietrudno zauważyć, że problemy pojawiające 
się w dziełach pisarza stanowią nawiązanie do tematyki, z którą zetknął się on 
w poezji romantycznej, nie tylko zresztą polskiej. Czy zatem właśnie polskiemu 
epizodowi w biografii Andricia możemy zawdzięczać obecny w jego twórczości 
od 1920 roku, kiedy opublikował opowiadanie Put Alije Derzeleza2^ (Wędrówki 
Aliji Dzierzeleza1Mj, swój pierwszy utwór o tematyce regionalnej, zwrot w stronę 
zagadnień bośniackiego pogranicza i poszukującego źródeł w tradycji ludowej, 
historyzmu?

Figura Heleny, łącząca wyobrażenie ojczyzny i kobiety, umożliwia Andricio
wi zespolenie uczuć indywidualnych i patriotycznych. Jednocześnie jej bośniacki 
rodowód daje możliwość powiązania tego, co peryferyjne (regionalne) z proble
mami ogólnonarodowymi. „Trudno sobie wyobrazić - pisał Jacek Kolbuszewski 
o polskim regionalizmie romantycznym - lepszy czynnik integrujący narodową 
kulturę i całą społeczność”287. Czy dwudziestodwuletni poeta zdawał sobie spra
wę z roli, jaką odgrywał on w kształtowaniu się polskiej kultury i ówczesnych 
wyobrażeń o polskości?
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Problem obecności dzieł polskich twórców w utworach Andricia wydaje się 
nieco głębszy, niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. W Krakowie twórca zetknął 
się nie tylko z samą literaturą, ale z jej naukowymi odczytaniami i omówieniami 
profesorów Uniwersytetu Jagielońskiego - wybitnych osobowości tamtej epoki. 
Dlatego, jak sądzę, wbrew pragnieniu Andricia, aby rozpoznać w jego dziełach 
polskich autorów, których dorobek poznawał także przed swoim przyjazdem do 
Polski, udaje się to z trudem, a przyczyną tego faktu jest oddziaływanie polskiego 
romantyzmu w sposób zapośredniczony: poprzez jego recepcję zawartą w inte
lektualnej refleksji krakowskich mentorów młodego wówczas poety.

W dziełach i w przekonaniach jugosłowiańskiego noblisty widoczni są nie 
tyle sami poeci romantycy, których nazwiska tak często przywołuje, lecz ich mo
dernistyczna recepcja (interpretacja mesjanizmu), w której szczególną uwagę po
święca się historii i mistycyzmowi. Te dwa aspekty uwidacznia karta studiów 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, która potwierdza, że wybór przedmiotów oraz 
wykładowców nie miał charakteru przypadkowego, lecz stanowił starannie prze
myślaną decyzję.

Pobyt w Krakowie był dla Andricia lekcją historii, w świat której wprowadzali 
go także jego uniwersyteccy profesorowie. W karcie immatrykulacyjnej młodego 
poety znajduje się m.in. nazwisko profesora Juliana Pagaczewskiego, wykładowcy 
przedmiotu „Zabytki Krakowa”, wielkiego wielbiciela sztuki użytkowej, szcze
gólnie gobelinów, którego zajęcia wykraczały poza sale wykładowe, ponieważ 
profesor prowadził je podczas historycznych spacerów po mieście. Do profesora 
Stanisława Windakiewicza, autora Historii Wawelu, Andrić uczęszczał na wykład 
„Młodsi romantycy”288. Interesujący wydaje się fakt, że żona tego ostatniego, no
men omen, Helena Windakiewicz, naukowo badała pieśni ludowe i twórczość 
Fryderyka Chopina, co być może rzuca nowe światło na fakt nabywania dzięki 
uprzejmości i oddaniu Eugenii Gojmerac, zeszytów nutowych w Zagrzebiu.

288 Stanisław Windakiewicz „żywił głęboką, silną a tkliwą cześć i miłość dla Wawelu. Gdy jego o parę 
lat młodszy kolega z Gimnazjum św. Anny [mowa tu o Stanisławie Wyspiańskim - S.N.B.] marzył 
o stworzeniu dla przyszłej Polski Akropolis, to Windakiewicz widział w Wawelu Akropolis i Kapitol, 
florencką Santa Croce i katedrę w Reims - i codziennie po południu odbywał swój spacer-pielgrzymkę 
na Umiłowaną Górę”. E Bielak, op. cit., s. 154.

Nieustannie podkreślana fascynacja atmosferą Krakowa, nazywana przez An
dricia - być może nieco naiwnie - mianem „romantycznej”, która w czasie jego 
pobytu w tym mieście była niezwykle daleka od buntu pokolenia romantyków, 
bez wątpienia stanowiła źródło historiozoficznego pesymizmu noblisty, jego kon
cepcji historii. Oczarowanie poezją „młodych romantyków” oznaczało jednak 
zainteresowanie nieco innymi ideami i postawami wobec rzeczywistości niż te, 
które pojawiały się w refleksji krakowskich intelektualistów.
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Młodobośniackie przekonania poety dobrze wpisywały się w ducha po
ezji Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego spod znaku negacji poddaństwa, 
demokratycznych politycznych i społecznych ideałów wyzwolenia narodów 
słowiańskich i internacjonalizmu, o których wspominał w dojrzałym życiu 
w cytowanej już rozmowie z Ljubo Jandriciem. Fascynacje te motywowane 
były także - być może - zbieżnością kresowego, pogranicznego, wieloetnicz
nego charakteru regionu, z którego wywodzili się polscy poeci i Andrić, oraz 
podobieństwem pokoleniowego doświadczenia, którego nadrzędnym ideałem 
było wyzwolenie ojczyzny. Jednak nawet wówczas, gdy powołamy się na przy
należność Andricia do Młodej Bośni, nie unikniemy problemów z doprecyzo
waniem jego przekonań.

Organizację tę tworzyli młodzieńcy o zróżnicowanych poglądach, którzy dzia
łali w rozproszeniu i bez precyzyjnie określonego programu. Była to młodzież, 
którą łączył sprzeciw wobec Austro-Węgier289. Społeczne pochodzenie w pewien 
sposób określiło fakt odrzucania przez nią struktur społecznych i społeczne nie
przystosowanie, odciskając piętno na jawnie manifestowanej w młodzieńczych 
listach antymieszczańskiej postawie Andricia. Anarchizm przedstawicieli Mło
dej Bośni był zapewne przyczyną braku skonkretyzowanych wyobrażeń na temat 
przyszłości i organizacji wspólnego państwa. Oprócz idei jugosłowiańskiej i haseł 
równości problemy jego ustroju politycznego nie były, jak się wydaje, przedmio
tem ich głębszej duchowej refleksji. Kwestie te zdominowała w tamtym okresie 
filozofia młodzieńczego młodobośniackiego aktywizmu, w kontekście którego 

289 V. Masleśa, op. cit., s. 115. Jak stwierdza Predrag Palavestra, najbardziej wnikliwej analizy dzia
łalności Młodej Bośni dokonał właśnie Veselin Masleśa, który zauważył, że organizację tę tworzyły 
grupy, których nie łączyły ramy organizacyjnie i hierarchicznie, lecz idea sprzeciwu wobec Austro- 
-Węgier, świadomość konieczności podjęcia bardziej zdecydowanych działań przeciw nim oraz nie
zadowolenie z prowadzonej wówczas przez Serbię polityki. Jednak poglądy te nie miały charakteru 
systematycznie wyłożonego i precyzyjnie dookreślonego programu. P. Palavestra, KnjiżevnostMla
dę Bosne, Institut za knjiżevnost i umetnost, Beograd 1994, s. 9-11. Palavestra zwraca także uwagę na 
niezwykle ważny fakt, że zazwyczaj aktywność członków Młodej Bośni postrzega się głównie przez 
pryzmat ich działalności spiskowej, podczas gdy lekceważona działalność literacka, kulturalna i pu
blicystyczna stanowiła równoprawny środek walki o budzenie świadomości narodowej. Przywołując 
pracę Marka Markovicia (M. Marković, Pokretaćke snage Mlade Bosne, „Knjiźevne novine” 1954, 
nr 25, s. 1 -3) Palavestra podkreśla, że „Młoda Bośnia, ze względu na różnorodność swojej działalności 
i zasięg działań akcji wyzwoleńczej, stanowiła przede wszystkim ruch intelektualny, zaś wykonaw
cami bezpośrednich działań politycznych i rewolucyjnych byli najbardziej ekstremalni i najbardziej 
zagorzali jej członkowie” [„Mlada Bosna (je), s obzirom na mnogostrukost svoga rada i śirinu dejstva 
oslobodilaćke akcije, bila prevashodno intelektualni pokret, ćiju se neposrednu politićku i revolu- 
cionarnu akciju oźivotvorili najekstremniji i najvatreniji pripadnici”]. P. Palavestra, Knjiźevnost 
Mlade Bosne, s. 23. Badacz zauważa także, że przed wybuchem pierwszej wojny światowej doszło do 
rozgraniczania jawnej i konspiracyjnej działalności Młodej Bośni, co znajdowało wyraz w fakcie wy
łączenia twórców znajdujących uznanie na polu działalności literackiej z przygotowań do zamachu. 
Ibidem, s. 24.
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jakże znamienny jest fakt wpisania przez Andricia w rubryce: „poddany” karty 
immatrykulacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego nie Austro-Węgier (Chorwat 
Vilim Francie w 1916 roku w tej samej rubryce wpisał „Węgry”), lecz Bos'ni.

Wydaje się, że właśnie krakowski tradycjonalizm i dziewiętnastowieczny hi- 
storyzm, z których wyrosły modernistyczne próby jego reinterpretacji, wyrażone 
najpełniej w tendencjach neoromantycznych epoki, która jednak nie nawiązy
wała do romantyzmu spod znaku buntu, lecz krytycznej analizy powstań naro
dowych z połowy XIX wieku, stymulował zainteresowania Andricia historią (pe
symistyczną historiozofią, jak również światem legend, mitów i tradycji). Z tej 
atmosfery intelektualnej, osadzonej z jednej strony w filozofii indywidualizmu, 
z drugiej zaś - w specyficznej historiozofii rozpiętej pomiędzy paradoksalną pe
symistyczną świadomością niemocy i heroiczną potrzebą dążenia do ideału, wy
rasta postać dojrzałego Andricia.

Intelektualna atmosfera Krakowa znajdującego się w galicyjskiej „Rzeczpo
spolitej królewskiej”, tak jednak różnej od „hetmańskiej”, kresowej, napiętno
wała, jak można sądzić, późniejsze wybory noblisty, przede wszystkim zaś fakt 
pełnienia przez niego funkcji dyplomaty w monarchistycznej Jugosławii. W ten 
sposób krakowskie intelektualne i duchowe doświadczenia młodego poety, 
utrwalone i „przepracowane” podczas pobytu w więzieniu, w którym znalazł się 
po opuszczeniu Krakowa, oznaczyły przejście Andricia od dziecięctwa spod zna
ku buntu do dojrzałości. Przywiązanie twórcy do nowo utworzonej w 1918 roku 
ojczyzny - Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, nawet w momentach 
wyraźnego sceptycyzmu wobec prowadzonej przez jej władze polityki, nie wyra
żało się już w potrzebie walki i udziale w przewrotach, choć w listach do swojego 
mentora Tugomira Alaupovicia w 1922 roku pisał on z Bukaresztu:

Pana, który mieszka w kraju, proszę, by Pan pisał do mnie o tym, co się u nas dzieje i czy 
sytuacja polityczna jest naprawdę tak rozpaczliwa a ekonomiczna tak zła, jak mi się niekie
dy zdaje. Trudno wyobrazić sobie mój ból i wstyd, gdy widzę bezmyślność, z jaką każda ze 
stron podkopuje jedność i wszystkie jej zdobycze, a my, którzy ją budowaliśmy i którzy je
steśmy powołani do tego, by ją chronić i pielęgnować, rozproszyliśmy się po świecie w po
szukiwaniu zarobku i marności.

[Vi, koji zivite u zemlji, piśite mi, molim Vas, sto to biva s nama i je li stanje u nas uistini 
tako politićki oćajno i ekonomski słabo, kako meni odavde pokatkad izgleda. Ne możete 
pojmiti moj bol i stid kad vidim kako se sa svih strana bezumno kida jedinstvo i sve njego- 
ve tekovine a mi koji smo ga stvarali i koji smo prvi zvani da ga branimo i razvijamo gubi- 
mo se po svijetu u svakodnevnoj zaradi i nistavilu]290.

290 I. Andrić, List do Tugomira Alaupovicia z 31 marca 1922 roku, Bukareszt, [w:] idem, Sabrana 
delà u dvadeset knjiga, t. 19, s. 343.
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Spotkanie z poglądami krakowskich intelektualistów i lektury Andricia 
z tamtego okresu działały inspirująco na formowanie się osobowości, której ide
ałem było vita contemplativa. Jego doświadczenia spod znaku choroby, ubóstwa, 
wojny, więzienia i obcowania ze śmiercią stanowiły przyczynę melancholii, po
grążania się w sobie.

Andrić z całą pewnością miał świadomość konsekwencji hermetyzmu swo
jego życia wewnętrznego, co - być może - znajduje wyraz w opowiadaniu Smrt 
u Sinanovoj tekiji z 1936 roku291 {Śmierć w tekkie Sinana292). Wyrażoną w nim 
myśl, będącą autorefleksją umierającego mędrca - Ali-dede, „który zasłynął 
szeroko ze swej uczoności i świątobliwości, wiele dobrego uczynił zarówno dla 
swojego zakonu, poszczególnych jednostek, jak i ludzi zawiadujących sprawa
mi państwa, którzy chcieli go słuchać”293 294, nad własnym życiem napiętnowanym 
odcięciem od doczesności, zamknięciem się na przyziemne sprawy tego świata 
i ucieczką w świat wewnętrzny, można odnieść także do postawy Andricia. Jego 
powściągliwość, skłonność do milczenia nie odnosiła się wyłącznie do życia in
tymnego, dotyczyła także poglądów politycznych.

2<JI Id em, Smrt u Sinanovoj tekiji, s. 33-49.
292 Tłumaczenie polskie ukazało się po raz pierwszy w zbiorze: idem, Śmierć w tekkie Sinana, [w:] 
idem, Wakacje na południu. Wybór opowiadań, wybór i tłumaczenie: A. Dukanovic, Czytelnik, 
Warszawa 1966, s. 21-40. Dalej cytuję za wydaniem z roku 1988 pod tym samym tytułem.
29J I. Andrić, Śmierć w tekkie Sinana, [w:] idem, Wakacje na południu. Wybór opowiadań, s. 47.
294 Idem, Nezvani nęka sute, „Novosti” 1918, nr 299 (8 XI), s. 3.

Być może zatem w krakowskiej szkole kultury politycznej, w idei dialogu, 
porozumienia, nie zaś rewolucji należałoby doszukiwać się korzeni stanowiska 
pisarza wyłożonego w tekście z 1918 roku Nezvani nęka śute29^ (Niepowoła
ni niech milczą), w którym dyskusje i dylematy (monarchia czy republika) 
związane z systemem politycznym nowego, upragnionego państwa rozczaro
wany Andrić zdecydowanie ocenił jako próbę rozbijania serbsko-chorwackiej 
jedności.

Noblista nie był bowiem osobą — szczególnie po krakowskim epizodzie i do
świadczeniach austriackich więzień - ogarniętą przemożną potrzebą rewolucyj
nego aktywizmu, przeobrażania czy porządkowania świata. Ta cecha Andricia 
uwidacznia się zresztą przed przybyciem do Krakowa. Symptomatyczny jest list 
do Vojmira Durbeśicia z 1913 roku, w którym przed czekającym go przesłucha
niem z powodu aresztowania ucznia sarajewskiego gimnazjum - Milośa Pjani- 
cia, oskarżonego o kolportowanie belgradzkiej gazetki uczniowskiej „Preporod” 
i przynależność do nielegalnego stowarzyszenia, Andrić żali się przyjacielowi: 
„Właśnie mnie wzywają przed trybunał karny jako świadka w procesie przeciw
ko M. Pijaniciowi. Wiesz dobrze, że nie mam nic wspólnego z tą nieszczęsną 
polityką, o co im, do diabła, chodzi” [„Tek me zove sudbeni stoi kao svedoka 
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u veleizdajnickoj parnici protiv M. Pijanića. Ti dobro znaś da ja nemam niśta s 
tom nesrećnom politikom; ne znam koji je ovo gjavo”]295.

295 Idem, List do Vojmira Durbeśicia z 22 stycznia 1913 roku, Zagrzeb, [w:] idem, Sabrana dela 
u dvadeset knjiga, t. 19, s. 33.
296 M. Zdziechowski, U opoki mesjanizmu..., s. 403.
297 W dyskusjach na temat charakteru myśli Schopenhauera Zdziechowski reprezentował pogląd 
o chrześcijańskim charakterze jego filozofii: „Buddyzm, posiadający dość wierne odbicie w filozofii 
Schopenhauera, chociaż nie uznał Boga, zbliżył się do wiary naszej w rzeczy najważniejszej, bo w nauce 
moralnej, którą głosił ludziom”. Idem, Byron i jego wiek. Studya literacko-porównawcze, t. 1, Czas, 
Kraków 1894, s. 444.

Wydaje się, że odejście Andricia od młodzieńczego aktywizmu mogło doko
nać się właśnie w Krakowie. W kontekście głęboko zakorzenionych w filozoficz
nym pesymizmie przemyśleń Mariana Zdziechowskiego oraz.profesora Stefana 
Pawlickiego łatwiej zrozumieć sposób postrzegania zadań jednostki i jej działań 
na rzecz ojczyzny, a więc określoną wizję patriotyzmu Andricia. Jego postawa, jak 
się wydaje, bliska jest koncepcji, która mieści się w być może nieco staroświec
kich słowach Zdziechowskiego:

Z ideałem Mickiewicza w myśli i sercu wszystkie myśli skupić należy w pracy wewnętrz
nej, duchowej a dopiero potem, po dokonaniu tego, więc z duszą zbrojną w moc ofiary 
wstąpić na pole czynu, działalności praktycznej i to wyłącznie tej, której podstawą jest wie
dza, a owocem ekonomiczne podniesienie kraju - ekonomiczne, lecz uzacnione tchnieniem 
ideału296.

W Krakowie Andrić wszedł w kontakt z intelektualistami, których zainte
resowania kierowały się ku religijno-etycznej myśli katolickiej, ale także ku pe
symizmowi wyrażonemu w filozofii buddyjskiej i jej oddźwiękowi w refleksji 
filozoficznej Artura Schopenhauera. Andrić uczęszczał na wykłady z buddyzmu 
profesora Andrzeja Gawrońskiego - zafascynowanego Orientem lingwisty świa
towego formatu, wnuka Teodora Tomasza Jeża, natomiast na dwóch innych jego 
profesorów: Mariana Zdziechowskiego297 i Stefana Pawlickiego myśl Schopen
hauera oddziaływała niezwykle silnie, choć nie było to wierne przejmowanie 
koncepcji niemieckiego filozofa.

Podstawę ich refleksji filozoficznej stanowiło przekonanie, że mistyczna 
jedność subiektu i obiektu, której towarzyszyła przemiana etyczna, nie ma wy
łącznie - jak u Schopenhauera — charakteru jednostkowego, lecz społeczny, 
a nawet narodowy. Przekonanie to znalazło wyraz w poglądach Zdziechowskie
go na temat literatury i polityki. Świadomość rozziewu pomiędzy sferą ideałów 
oraz istnieniem, które stanowiło źródło cierpienia, rodziła - według polskiego 
filozofa - potrzebę „moralnego ideału”. „W ten sposób — komentuje Janina 
Widacha - nastąpiło u Zdziechowskiego spajanie chrześcijańskiej afirmacji 
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Boga i pesymistycznej afirmacji zła”298. W świetle koncepcji Zdziechowskiego 
cierpienie nie było karą za grzechy, której wykonawcą była Rosja - jak w ro
mantycznej wersji polskiego mesjanizmu - lecz czynnikiem umożliwiającym 
narodowe zjednoczenie299.

2.8 J. W i d a c h a, Utopia slowianofilska w badaniach Mariana Zdziechowskiego nad romantyzmem rosyj
skim, [w:] Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce, red. R. Łużny, Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich-Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1976, s. 70.
2.9 Z. Opacki, W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny.s. 98 i n.
,0° M. Zdziechowski, Szkice literackie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1900, s. 3.
,01 J. Widacha, op. cit., s. 70.

Na planie społeczno-politycznym owym tezom towarzyszyło u Zdzie
chowskiego przekonanie o wielkim kryzysie cywilizacyjnym, do przezwycię
żenia którego mogło doprowadzić odrodzenie idealizmu (potrzeba jednostki 
do samodoskonalenia), będącego „gwarantem postępu społecznego”300. To 
przekraczanie ahistoryzmu Schopenhauerowskiej filozofii woli było efektem 
wyraźnego wpływu romantycznej myśli intelektualnej środowiska polskiej 
Wielkiej Emigracji w Paryżu. Jednym ze źródeł wykraczania poza ów mi
styczny ahistoryzm były koncepcje odrodzenia narodu i Kościoła autorstwa 
Bogdana Jańskiego, Piotra Semenenki oraz Hieronima Kajsiewicza - zało
życieli Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, którego najwybitniej
szym członkiem od 1868 roku (kiedy to pod wpływem spotkania z Piotrem 
Semenenką nastąpiło jego niespodziewane nawrócenie) był profesor Stefan 
Pawlicki.

Drugim ważnym źródłem wykraczania poza ahistoryzm — z którym w spo
sób zdecydowany walczyło Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, pró
bując wykazać jego heretycki charakter - była romatyczna myśl filozoficzna 
Andrzeja Towiańskiego, przedmiot intelektualnej refleksji Mariana Zdzie
chowskiego301. Pod silnym wpływem Towiańskiego, jak wiadomo, pozostawali 
Mickiewicz, Słowacki oraz inni przedstawiciele Wielkiej Emigracji, uczestni
czący w tworzeniu mistycznej grupy Koło Sprawy Bożej. Podstawę jej działania 
stanowiły nauki Towiańskiego, według którego polityczna niezależność Pol
ski uwarunkowana była moralną przemianą narodu cierpiącego nie z powodu 
cudzych, lecz wyłącznie swoich własnych grzechów. Ich odkupienie miało się 
dokonać siłą duchowej przemiany jednostki ludzkiej, w efekcie której nastąpi 
także metamorfoza otaczającego ją świata. Warunkiem owej przemiany miała 
być miłość do wszystkich, nawet do nieprzyjaciół, także politycznych - a więc 
„ofiara ducha, ciała i czynu”. To „chrześcijańskie czucie”, które filozofię To
wiańskiego łączy z imperatywem Kanta, sprawia, że najwyższą subiektywną 
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instancją staje się sumienie, którego działanie dopuszcza - według Towiańskie- 
go - możliwość sprzeciwu wobec Kościoła302.

302 D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśródtowiańczyków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wy
dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990; K. Rutkowski, Braterstwo 
albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym, Libelta, Paryż 1988.
303 Stefan Zachariasz Pawlicki (1839-1916) studiował na Uniwersytecie we Wrocławiu, docentu
rę z filozofii zdobył w Uniwersytecie Warszawskim. Do zgromadzenia zmartwychwstańców wstąpił 
w 1868 roku w Rzymie, pod wpływem Piotra Semenenki. Święcenia przyjął w 1872 roku. Od 1882 
do 1883 roku był wykładowcą Accademia di Religione Cattolica. Od 1883 roku profesor Uniwersyte
tu Jagiellońskiego, w latach 1905-1906 jego rektor, w 1910 roku przeszedł na emeryturę, ale wykładał 
aż do śmierci. Jest pierwszym Polakiem, który pisał o Schopenhauerze, autorem pracy doktorskiej 
jemu poświęconej (1865), w całości napisanej po łacinie: De Schopenhaueri doctrina etphilosophandi 
ratione. Jego uczniem był Henryk Sienkiewicz, który darzył Pawlickiego wyjątkowym szacunkiem, 
konsultował z nim powieść Quo vadisi (1896), inspirowany m.in. Antychrystem Ernesta Renana, o któ
rym również pisał Pawlicki. Był człowiekiem - jak pisał o nim jego student, polonista Franciszek 
Bielak - „subtelnego humoru” i „wielkiej humanistycznej kultury”, bywalcem krakowskich salonów 
i kawiarń, bohaterem licznych anegdot. F. Bielak, op. cit., s. 156. Profesorowi Pawlickiemu poświę
cona jest monografia Czesława Głombika. Zob. Cz. Głombik, Człowiek i historia. Studium koncepcji 
filozoficznej Stefana Pawlickiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973. Chociaż w kar
cie studiów Andrić wpisał przedmiot „Polityka i filozofia Eurypidesa”, pełna jego nazwa to: „Polityka 
i filozofia Eurypidesa poety”. Por. „Ruch Filozoficzny” 1914, nr 3 (15 III), s. 81.
304 K. Konarski, Dalekie a bliskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kra
ków 1965, s. 112.
305 Podróż ta miała miejsce w 1956 roku (28 IX - 22 X) i była związana z udziałem Andricia w uroczy
stościach obchodów dwudziestolecia śmierci chińskiego pisarza Lu Sina, które miały miejsce w Pekinie

Idee te, chociaż historyczne, były jednak obecne w rozmowach i we wspomnie
niach profesorów Andricia, którzy osobiście znali środowisko polskiej Wielkiej 
Emigracji. Jedną z osób, utrzymujących niegdyś kontakt z jej .przedstawicielami, 
był wspomniany profesor, duchowny Stefan Pawlicki, wykładowca w Katedrze 
Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, postać niemal legendarna: człowiek wy
mykający się wszelkim zaszeregowaniom, jeden z najbardziej niezwykłych ludzi 
swoich czasów - filolog klasyczny i profesor filozofii, dla Andricia wykładowca 
przedmiotu „Polityka i filozofia Eurypidesa poety”303 304. Profesor, ze względu na 
swoją wiedzę, ale także i wygląd, porównywany był przez uczniów do mandary
na, co potwierdzają wspomnienia jego studenta, Kazimierza Konarskiego:

Miałem wrażenie, że widzę na katedrze chińskiego mandaryna. Głowa kształtu jajka, bodaj 
chyba łysa, nakryta na czubku małą, czarną jedwabną krymką, cera twarzy żółtawa, oczy 
wyraźnie skośne, nawet kubraczek czy kożuszek, który ksiądz profesor na sutannę wkładał, 
miał w sobie w kroju coś, co trąciło Wschodem’04.

Interesujący wydaje się fakt, że także Andrić już znacznie później, w swo
jej intymnej korespondencji z żoną Milicą Babic, podpisywał swoje listy takim 
właśnie przezwiskiem, które - jak się powszechnie uważa - właśnie ona nadała 
nobliście przed jego podróżą do Chin305 *.
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Doktorat poświęcony Schopenhauerowi - jedna z pierwszych monografii 
w Europie, wskazujących na doniosłe znaczenie tego filozofa - był pierwszym 
etapem studiów profesora Pawlickiego, wielbiciela klasycznej filozofii. O jego 
stosunku do Nietzschego tak pisał jego student:

U Pawlickiego wnikaliśmy w wielkość i szlachetność twórczości greckiej. Nie było tam wal
ki pierwiastka dionizyjskiego z apollińskim (w okresie ogromnej mody na Nietzschego!), 
lecz ogromnie kulturalne przewodnictwo wśród monumentów myśli greckiej. [...] 
Pawlicki, podobnie jak stary Bolesław Prus, nie miał zaufania do pruskiego nadczłowieka 
i z tym sądem, mówiąc o filozofii stoików, wcale się nie taił306.

19 X 1956 roku. Zob. I. Andrić, List do Milicy Babić-Jovanović z 1 października 1956 roku, Pekin, 
[w:] idem, Sabrana déla u dvadeset knjiga, t. 19, s. 550, przyp. 1 i 2.
j°6 p Bielak, op. cit., s. 156 i n.
,07 T. Alaupovié, Marijan Sunjić, Hrvatsko drustvo „Napredak”, Sarajevo 1906; idem, Fra Grga 
Martić (spomen knjiga), Hrvatsko drustvo „Napredak”, Sarajevo 1907; idem, Ivan Franjo Jukić. Se- 
parami otisak iz dvadesetprvog izvjestaja Velike gimnazije u Sarajevu, Zamaljska śtamparija, Sarajevo 
1907.
308 M. Karaulac, op.¿it., s. 227. Franciszkańskie archiwa Andrić badał w czasie swojego internowa
nia w Ovcarevie, w 1915 roku, a także w okresie międzywojennym, kiedy np. w 1926 roku wspólnie 
z Alaupoviciem zwiedzał bośniackie klasztory. Ibidem, s. 228-30. Zob. także I. Andrić, List do Tugo- 
mira AJaupovicia, połowa lipca 1926 roku, Visegrad, [w:] idem, Sabrana déla u dvadeset knjiga, t. 19, 
s. 347 oraz: idem, List doTugomira AJaupovicia z 31 marca 1922 roku, Bukareszt, „Sveske Zadużbine 
Ive Andrića” 1983, nr 2 (12), s. 307.

Symptomatyczny wydaje się fakt, że chociaż Andrić miał możliwość wyboru 
w Uniwersytecie Jagiellońskim wykładów o Fryderyku Nietzschem, prowadzo
nych przez Tadeusza Garbowskiego, jednak nie wykazywał zainteresowania my
ślą tego filozofa, skłaniając się raczej ku innym koncepcjom filozofii woli, które 
reprezentowali krakowscy profesorowie. Brak zainteresowania myślą Nietzschego 
był zapewne konsekwencją faktu kształtowania się i pozostawania światopoglądu 
przyszłego noblisty, nawet po odejściu od katolicyzmu, w kręgu tradycji chrześci
jańskiej, nie zaś w kręgu koncepcji opierających się na jej krytyce.

Dzięki Pawlickiemu, jak się wydaje, nie tylko doszło do spotkania Andricia 
z filozofią Schopenhauera, ale - jak sądzę - za sprawą tego profesora rozbudzo
ne jeszcze w okresie gimnazjalym zainteresowania młodego poety historią fran
ciszkanów bośniackich poszerzyły się o historię polskiej słowianofilskiej myśli 
politycznej.

Osobą, której Andrić zawdzięcza swoją fascynacją przeszłością, był Tugomir 
Alaupović, w dzieciństwie uczeń prowadzonej przez franciszkanów szkoły pod
stawowej w Dolcu, badacz ich historii w Bośni, autor studiów i artykułów im 
poświęconych107. Dzięki Alaupoviciowi Andrić w okresie gimnazjalnym zainte
resował się historią franciszkańskich klasztorów* 308. Motywy tej jego fascynacji do 
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pewnego stopnia wyjaśnia tekst poświęcony wspomnianemu już wcześniej przy
jacielowi poety z okresu krakowskiego, studentowi Akademii Sztuk Pięknych, 
„młodzieńcowi o polsko-rosyjskich korzeniach, urodzonemu w Bośni” - Roma
nowi Petroviciowi. W eseju tym czytamy:

Gdy urodził się Roman Petrović w rodzinie urzędniczej i emigranckiej, w Bośni i Her
cegowinie sztuka malarska naprawdę była nieznana. Tych kilku trzeciorzędnych austriac
kich ilustratorów i „święte obrazki”, którymi niczym misjonarze obdarowywali nasz 
lud wychowankowie arcybiskupa Stadlera, nie miało, ma się rozumieć, ze sztuką nic 
wspólnego.

[Kad se Roman Petrović rodio kao ćinovnićko i deseljenićko dete, u Bośni i Hercegovini 
je slikarska veśtina bila stvarno nepoznata. Jer, ono nekoliko austrijskih ilustratora trećeg 
ranga i neśto «svetih slićica» koję su misionarski delili naśem svetu pitomci nadbiskupa 
Stadlera nije, razume se, imało nikakve veze sa umetnośću]

Postać, którą w tym miejscu przypomina Andrić z nieskrywaną goryczą jako 
jednego z uczestników cynicznej walki o panowanie w Bośni, umożliwia zro
zumienie powodów zainteresowania pisarza franciszkanami bośniackimi, którzy 
w ciągu swojej długiej historii, broniąc się przed wpływem kurii rzymskiej, byli 
blisko związani z mieszkańcami Bośni, uczestnicząc w budzeniu ich świadomości 
narodowej309 310.

309 Idem, Roman Petrovic, [w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 15, s. 283. Tekst poświęcony 
Romanowi Petroviciowi został opublikowany po raz pierwszy w 1959 roku: idem, Roman Petrovic, 
„Izraz” R. 3, t. 5 (V), z. 5, s. 552 i n.
310 Zob. V. Blażević, Bosanskifranjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler, Svjetlo rijeći, Sarajevo 2000.
311 B. Micewski, Zmartwychwstańcy. Zarys historii od powstania do 1984 roku, www.biz.xcr.pl/files/ 
micewski-zmartwychwstancyl836-1984.pdf, dostęp: 9.01.2012.

Swoje zainteresowania Andrić mógł rozwijać w Krakowie z całą pewnością 
dzięki księdzu profesorowi Pawlickiemu. Postać profesora - zakonnika Zgroma
dzenia Zmartwychwstania Pańskiego - należy przywołać ze względu na fakt, że 
to on - jak sądzę - jest osobą, która mogła wprowadzić Andricia w historię i losy 
swojego zgromadzenia. Jego pierwsi członkowie utrzymywali bliskie kontakty 
nie tylko z przedstawicielami Wielkiej Emigracji i intelektualistami francuskimi, 
ale współpracowali także z Hotelem Lambert, którego działacze od początków 
swojej działalności wykazywali zainteresowanie problemami religijnymi, czego 
wyrazem było pełnienie przez czterech zakonników tego zgromadzenia od 1912 
roku misji w Bośni311. Ich historia sięga wieku XIX wieku, kiedy w celu na
wiązania kontaktów kulturalno-duchowych pomiędzy Wschodem a Zachodem 
(i osłabienia wpływów Rosji) współpracownicy księcia Adama Jerzego Czartory
skiego zaproponowali wysyłanie polskich duchownych na Bałkany w celu pozy
skania dla katolicyzmu lub idei unii Kościoła katolickiego i Cerkwi osób wyzna
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nia prawosławnego. W ten sposób Polacy mieli stać się pośrednikami pomiędzy 
tymi dwoma światami. Chociaż takie idee nie były w historii Polski zupełnie 
nowe (unia obu Kościołów w XVI wieku), kuria w Rzymie z rezerwą odnosiła 
się do udziału Hotelu Lambert w misjach katolickich ze względu na fakt, że 
stronnictwo to realizowało własne interesy narodowe. Na początku 1844 roku, 
kiedy na mocy decyzji kurii biskup Rafael Bariśić przejął opiekę nad francisz
kanami bośniackimi, ci - za pośrednictwem Franciszka Zacha - zwrócili się do 
Michała Czajkowskiego, który doradził im posłuszeństwo wobec Watykanu, po
wodowany zamiarem utworzenia wokół nich centrum narodowego ruchu w Bo
śni. Z tej przyczyny, z pomocą agenta Ludwika Orp¡szewskiego, popierał ich 
w Rzymie.

Z franciszkanami bośniackimi swoje nadzieje wiązała także Serbia, która 
od połowy XIX wieku dążyła do tego, aby to oni przejęli opiekę nad bośniac
kimi katolikami, co nastąpiło w 1848 roku312. Bośnia i historia tamtejszych 
franciszkanów, którzy stanowili obiekt planów politycznych Hotelu Lambert 
i polityki serbskiej, odegrała dużą rolę w kształtowaniu światopoglądu Andri- 
cia. To właśnie wątek polski i udział polskich polityków w kreowaniu oblicza 
Europy w połowie XIX wieku (z Naćertanijem włącznie) miały zapewne w tym 
procesie swój udział.

Wydaje się, że ślad tych inspiracji zawiera - być może - intrygujące opowia
danie pt. U ćeliji brój 115 (W celi numer 115). Kluczem naprowadzającym na to 
przypuszczenie jest obecność w utworze trzech warstw: pojawiających się ekspli- 
cytnie włoskiej i francuskiej oraz implicytnej, ukrytej - polskiej.

Jak już wspomniałam, utwór w warstwie współczesnej związany jest tema
tycznie z autobiograficznym więziennym doświadczeniem Andricia z okre
su pierwszej wojny światowej, natomiast w warstwie retrospektywnej z po
przedzającym je pobytem w Krakowie. Bohater opowiadania - przebywający 
w więzieniu młodzieniec - wraca myślami do okresu sprzed aresztowania, do 
swojej podróży do Florencji i poznanej w pensjonacie Albion Finki Alissy 
Kartanen, wielbicielki Paryża. Włoski i francuski epizod tego opowiadania, 
opublikowanego po raz pierwszy w 1960 roku, w warstwie eksplicytnej przy
wołuje okres służby dyplomatycznej Andricia: Watykan - 1920 rok, Triest 
- 1922 rok, Marsylia — 1926 rok, Paryż - lata 1927-1928, choć ślady niepo
twierdzonej podróży do Włoch są także widoczne w korespondencji twórcy 
z wcześniejszych lat. W jednym z listów z 1913 roku, a więc z okresu sprzed 
przyjazdu do Krakowa, pisze on do Durbeśicia: „Mam zamiar - jeżeli będę

”2 J. Skowronek, Sprzymierzeńcy narodów bałkańskich. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War
szawa 1983, s. 283-287.
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miał z kim - odwiedzić Florencję” [„Namjeravam - ako imadnem s kim ćak 
u Firencu prijeći”]311 * 313 *.

311 I. Andrić, List do Vojmira Durbeśicia, z maja 1913 roku, Visegrad (?), [w:] Z. Poljak, op. cit.,
s. 69.
314 Chodzi o raporty Pierre’a Davida - francuskiego konsula w Bośni, przechowywane w Archiwum 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Paryżu oraz raporty konsulów austriackich: Paula von Mittes
sera i Jacoba von Paulicha, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Wiedniu. Zob. M. Śamić, 
Istorijski izvori Travnicke hronike ive Andrića i njihova umjetnićka transpozicija, Gutenbergova galak- 
sija, Beograd 2005, s. 15.
315 Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9: Se-Ż, przewodniczący kom. red. M.A. Krąpiec, red. nacz. 
A. Maryniarczyk, red. nauk, działów M. Czachorowski, aut. haseł S. Bafia, Polskie Towarzystwo 
Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 485-487.

Pobyt we Francji wydaje się szczególnie istotny z punktu widzenia wzboga
cania wiedzy historycznej pisarza. W Paryżu bowiem, kiedy pełnił funkcję wice- 
konsula Konsulatu Generalnego Królestwa Jugosławii, Andrić swój wolny czas 
spędzał w Bibliotece Narodowej i w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych, gromadząc materiały związane z historią Bośni z początku XIX wieku, 
które, podobnie jak dokumenty pochodzące z kwerend przeprowadzonych przez 
niego podczas służby dyplomatycznej w Wiedniu, wykorzystał w powieści Kon- 
sulowie Ich Cesarskich MościM. Pobyt ten i praca w archiwach wydają się istotne 
z tego względu, że to właśnie wówczas pisarz mógł zapoznać się z materiałami 
dotyczącymi działalności Hotelu Lambert.

Tajemniczym i niezgłębionym śladem autobiograficznym wiodącym ku Pa
ryżowi jest także imię i nazwisko młodzieńca Tomasza Gallusa - porte-parole 
Andricia - z opowiadania Zanoś i stradanja Tome Galusa (Uniesienie i cierpie
nia Tomasza Gallusa). Gallus w języku łacińskim znaczy: kogut lub mieszkaniec 
Galii. Tożsamość łacińskiej nazwy koguta i mieszkańca Galii sprawiła, że ten 
pierwszy stał się nieoficjalnym symbolem celtyckiem, przejętym przez Franków, 
który w czasach rewolucji francuskiej pojawił się na godle Francji. Jej hasła - jak 
wiemy - były Andriciowi bardzo bliskie.

Żaden z badaczy twórczości noblisty nie zwrócił dotąd uwagi na fakt, że imię 
i nazwisko młodzieńca z więziennych opowiadań Andricia nosił mało znany mi
styk i wybitny komentator dzieł Pseudo-Dionizego Areopagity, wiktoryn, żyjący 
w XIII wieku, w którego biografii także pojawia się epizod włosko-francuski (dla
tego też jest on znany nie tylko jako Thomas Gallus, ale także jako Thomas Ver- 
cellensis, Thomas Parisiensis, Tommaso Gallo), ekskomunikowany przez papieża 
i wygnany do miejscowości Ivrea, gdzie spędził trzy lata. Oprócz wygnańczego 
wątku faktem przemawiającym za celowym wykorzystaniem „tożsamości” tej 
osoby jest także duży wpływ, jaki miała refleksja filozoficzna Gallusa na francisz
kanów315. Trudno oczywiście, na podstawie owych „miejsc wspólnych”, wyciągać 
daleko idące wnioski, jednak zbieżność nazwisk nie wydaje się przypadkowa: 
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przypomnijmy, że opowiadanie Andricia z tytułową postacią Tomasza Gallusa 
zostało wydane w 1931 roku, niedługo po pobycie pisarza w Paryżu.

Nie jest także wykluczone, że pierwowzór tej literackiej postaci mogła sta
nowić oglądana przez niego w Rzymie w 1921 roku marmurowa replika rzeźby 
Galio morenie (Konający Gall), o której pisał w liście do Ljubicy - córki Tugomi- 
ra Alaupovicia: „Ten pokonany Gall pokazuje, że nawet wówczas, gdy doznało 
się porażki i gdy się umiera można zachować wielkość, dostojeństwo i piękno” 
[,,Ovaj oboreni Gal pokazuje kako se i porażeń i na smrti joś uvek może biti ve- 
lik, dostojan i lijep”]316.

316 I. Andrić, List do Ljubicy - Beby Alaupović z 5 stycznia 1921 roku, Rzym, [w:j idem, Sabrana 
dela u duadeset knjiga, t. 19, s. 421.
317 Informację przywołuję za Predragiem Palavestrą: P. Palavestra, Knjiga o Andriću, s. 119.
318 I. Andrić, Zvono, „NIN” 1960, nr 486 (1 V), s. 2 i n.
319 Idem, Pismo izKrakooa. 1. i3. maja, s. 6; idem, Pismo iz Krakooa. Na Vavelu i Skałki, s. 2; idem, 
Pismo iz Krakova. Setnje, „Hrvatski pokret” 1914, nr 197 (19 VII), s. 2 i n.

W opowiadaniu U ćeliji brój 115 pod płaszczem dekoracji i rekwizytów 
krajów dyplomatycznych podróży Andricia ukryte jest także doświadczenie 
krakowskie. Bohaterka utworu, Alissa Kartanen - dziewczyna przebywająca 
we Włoszech ze swoim młodszym bratem - jest jednocześnie wytrwałym prze
wodnikiem bohatera po Florencji, co nie jest bez znaczenia, jeżeli przypomni
my sobie postać Heleny Irzykowskiej, będącej, według słów Vilima Franćicia, 
krakowskim cicerone Andricia. Alissa - wielbicielka Paryża i Katedry Notre 
Damę - pisze rozprawę doktorską na temat dzwonów, których historia - do
dajmy - fascynowała samego pisarza, o czym świadczą odnalezione w jego po
śmiertnej spuściźnie różnorodne materiały na ich temat, wśród których znala
zła się także rozprawa historyka Stanoje Stanojevicia Bila, klepała i zvona kod 
nas (Kołatki, klekotki i dzwony u nas)317.

Do postawienia tezy o krakowskim „podtekście” utworu upoważnia także 
przypisywane Krakowowi miano „słowiańskiej Florencji” z jednym z jego naj
bardziej charakterystycznych symboli (wpisujących się w tematykę opowiadania) 
- dzwonem „Zygmunt” w katedrze wawelskiej, który odzywa się - jak wiado
mo - w momentach przełomowych dla polskiego narodu. W kontekście tych 
faktów interesująca wydaje się informacja, że fragment opowiadania U ćeliji brój 
115 został po raz pierwszy opublikowany właśnie pod tytułem Zvono (Dzwon)318 
a „Zygmunta” oraz inne krakowskie dzwony Andrić wspomina w swoich zapi
skach z Krakowa319.

Rodzajem interpretacyjnej podpowiedzi uzasadniającej wydobycie „polskie
go” podtekstu jest także stylistyczna zbieżność części rękopisu Andricia przygo
towanego z okazji otrzymania przez niego doktoratu honoris causa Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego (stanowiącego motto niniejszej pracy) i następującego fragmentu 
opowiadania, o którym mowa:

Od kiedy przebywa w więzieniu, ta Florencja ze wspomnień nie jest rzeczywistym mia
stem, lecz czarodziejskim pejzażem niezmiennie wiecznej wiosny, podobnie jak jego tam
tejsi przyjaciele nie są zwykłymi ludźmi, lecz wyjątkowymi, szczęśliwymi istotami, które nie 
chorują, nie starzeją się, nie umierają, ale dla których jest on równie nieosiągalny, jak oni 
dla niego.

[Otkako je u tamnici, za njega ta Firenca u sećanju i nije stvaran grad, nego ćarobni pre- 
deo većitog proleća bez promena, kao sto ni njegovi prijatelji tamo nisu obićni ljudi, nego 
izuzetna, srećna bića koją ne boluju, ne stare, ne umiru, ali ne mogu do njega kao ni on do

Chociaż utożsamienie postaci Heleny i Alissy wydaje się przedsięwzięciem

Andricia, zagrzebskiej polonistki Zdenki Markovié, o osiem lat starszej od nobli
sty, do której w 1925 roku pisał: „Gdy tylko przychodzi wiosna, ja myślę o Pol
sce” [„Kad god dode proljeće, ja mislim na Poljsku”]* 321, zaś w 1939 z Berlina: 
„Właśnie przyjechałem do tego pięknego miasta, którego północna świeżość 
przypomina dawną Wielkanoc z czasów, kiedy pierwszy raz zoba
czyłem Kraków [wyróżn. - S.N.B.]” [„Tek sam stigao u ovu lijepu varos koją 
svojom severnjackom svezinom podseća na davnasnji Uskrs, kad sam prvi put 
video Kraków”]322 - nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pod postacią Alissy ukry
wa się także krakowska Helena. W samym bowiem tekście opowiadania znaleźć 
możemy następującą wskazówkę:

520 Idem, Ućeliji brój 115, [w:J idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 8, s. 85.
■’21 Idem, List do Zdenki Markovic z 2 kwietnia 1925 roku, Belgrad, [w:] idem, Sabrana dela u dva- 
deset knjiga, t. 19, s. 302.
122 Idem, List do Zdenki Markovic z 11 kwietnia 1939 roku, Berlin, [w:j idem, Sabrana dela u dva- 
deset knjiga, t. 19, s. 315.

W tym momencie w młodzieńcu zgasła cała wiosenna Florencja, niczym przepalona 
żarówka i ze straszliwą siłą powróciło poczucie rzeczywistości i sytuacji, w jakiej się znalazł. 
Przed jego oczyma ponownie pojawiła się więzienna brama z dzwonem. Więź z przeszło
ścią została zerwana. Jednak tylko na chwilę. W jego wilgotnych oczach dzwon zaczyna się 
topić, kurczyć i przeistaczać w mgłę, spoza której coraz silniej przebija słońce, a w jego bla
sku wyraźnie widać wybrukowany plac przed klasztorem św. Marka we Florencji [wyróżn.

[U tom trenutku u mladiću je odjednom ugasnula cela prolećna Firenca, kao pre- 
gorela sijalica, i straśnom snagom vratila se svest o stvarnosti i poloźaju u kom se nałazi. 
Pred njegovim pogledom opet je hapsanska kapija sa zvonom na vrhu. Veza sa proślośću je 
prekinuta. Ali samo na trenutak. U njegovim navlażenim oćima, to zvono sa kapije poćinje 
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da se topi i tanji i pretvara u maglu, a iz te magle sve jaće prosijava sunce, i u njegovom sja- 
ju lepo se opet vidi poploćan trg pred manastirom Svetog Marka u Firenci]123.

Inne ciekawe interpretacyjne możliwości daje także następujący fragment 
opowiadania:

Od kiedy znalazł się w tej celi po słonecznej stronie, wśród dobrych ludzi, z widoczną linią 
horyzontu i staroświeckim dzwonem przed oczyma, pozwalał sobie na długie i żywe fanta
zje o dziewczynie z pensjonatu Albion, która w czasie tych dłużących się godzin była teraz 
dla niego tym, kim mogła stać się niegdyś we Florencji, gdyby ludzkie relacje były mniej 
złożone, bliższe naszym pragnieniom i marzeniom.

[A otkako je u ovoj ćeliji na sunćanoj strani, medu dobrim ljudima, sa dalekim vidikom 
i sa starinskim zvonom pred oćima, on je dopuśtao sebi da misli dugo i żivo o devojci iz 
pansiona „Albion”, i ona mu je sada ćesto satima i satima bivala ono sto je mogła da budę 
nekad u Firenci da je imao vise sreće, da su ljudski odnosi jednostavniji, i da su bliżi naśim 
lićnim snovima i żeljama]323 324 325.

323 Idem, Ućeliji brój 115, [w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 8, s. 77 i n.
324 Ibidem, s. 36.
325 Z okresu 1840-1844, kiedy silnie oddziaływał na niego Towiański, pochodzą wykłady paryskie 
Mickiewicza o Słowianach w College de France. W latach czterdziestych XIX wieku Mickiewicz jest 
pochłonięty problemami wewnętrzych metamorfoz człowieka i ich wpływem na przemiany rzeczywi
stości zewnętrznej. Stojąc na stanowisku, że istnienie materialne zależy od siły duchowej (woli), której 
pochodzenie jest niematerialne, Mickiewicz twierdził, że duchowa moc jednostki przeobraża świat ze
wnętrzny. Działalność polityczna polskiego poety była Andriciowi znana, o czym świadczy zachowane 
w jego spuściźnie przemówienie, oznaczone notką: „Na akademii 26 listopada 1955 roku”. I. Andrić, 
Adam Mickiewicz, [w:j idem, Sabrana dela u doadeset knjiga, t. 14, s. 383-355.

Możemy jedynie przypuszczać, co kryje w sobie enigmatyczne stwierdzenie: 
„gdyby relacje ludzkie były mniej złożone”.

Obecność trzech warstw: włoskiej, francuskiej i polskiej, nie tylko wska
zuje na wymiar autobiograficzny opowiadania U ćeliji brój 115, ale także daje 
możliwość jego odczytania przez pryzmat informacji poświęconych historii 
polskiej myśli mistycznej, związanej z historią Zgromadzenia Zmartwychwsta
nia Pańskiego oraz z postacią Andrzeja Towiańskiego. Wspomniane warstwy: 
włoska (Florencja), francuska (Paryż, katedra Notre Dame, w której nota bene 
w 1841 roku Towiański ogłosił swój filozoficzny manifest Sprawa Boża}2j 
i polska (ukryta jako autobiograficzny podtekst opisanych w opowiadaniu 
miejsc), przeplatają się wzajemnie jako wspomnienie przebywającego w celi 
młodzieńca, zaś elementem wspólnym przeszłości i teraźniejszości staje się 
oglądany przez niego przez okno dzwon wiszący na więziennej bramie, symbol 
mistyczny, a zarazem sygnał pobudki, wezwania. Jego widok stanowi impuls do 
przeniesienia się w świat wspomnień.
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Dźwięk wielkanocnych dzwonów, symbolizujących Zmartwychwstanie, 
oznaczył niezwykle doniosłe wydarzenia w historii polskiej myśli mistycznej. 
Wydarzenia, protagonistom których przyświecał jeden cel: stworzenie wspólnoty 
odnowy chrześcijańskiej — podobnie jak w opowiadaniu Andricia — rozegrały 
się we włoskiej i francuskiej scenerii. Członkowie grupy Andrzeja Towiańskiego 
i zakonnicy Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (którzy przyjęli nazwę 
na cześć przypadającego w tym dniu święta) rozpoczęli działalność w tym sa
mym dniu: pierwsi w Paryżu326, drudzy w Rzymie327, a data 27 marca 1842 roku 
w symboliczny sposób oznaczyła historię ich wzajemnych kontaktów i rozejścia 
oraz smutnego epilogu, gdy bractwo Jańskiego po okresie, kiedy swoją organi
zacją przypominało wspólnoty z czasów początków chrześcijaństwa, włączyło 
się w oficjalne struktury Kościoła, a zakonnicy stali się jednymi z najbardziej 
zagorzałych prześladowców towiańczyków (po powrocie do Paryża członkowie 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego oddali się dowodzeniu heretyckie
go charakteru działalności Koła Sprawy Bożej328). Szczegół ten mógł być znany 
Andriciowi, ponieważ do zakonu zmartwychwstańców należał profesor Stefan 
Pawlicki.

Choć, oczywiście, nie można stwierdzić z całą pewnością, w jakim stopniu 
zawarte w opowiadaniu informacje stanowią celowe nawiązania pisarza do histo
rii polskiej myśli mistycznej, konflikt dwóch dróg i sposobów podejścia do kwe-

,26 27 marca 1842 roku w Katedrze Notre Damę Andrzej Towiański wygłosił mowę dla Polaków, 
która zapoczątkowała działalność Koła Sprawy Bożej (wydarzenie to stało się przyczyną zakazu głosze
nia przez Towiańskiego kazań, nałożonego nań przez biskupa Denisa Auguste’a Affre’a i przeniesienia 
miejsca spotkań Towiańskiego z wiernymi do mieszkania Mickiewicza).
127 Początki Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, do którego należał profesor Pawlicki, zwią
zane są z Paryżem i z rokiem 1832, jednak jego pierwsi członkowie złożyli śluby zakonne we Wło
szech, w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie w 1842 roku. Gdy je opuszczali, rozległ się dźwięk 
wielkanocnych dzwonów i na cześć tego święta podjęta została przez nich decyzja o przyjęciu nazwy 
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego. W 1832 roku Adam Mickiewicz i Bogdan Jański za
łożyli w Paryżu miejsce spotkań polskiej emigracji i intelektualistów francuskich. W roku 1834, po 
nawróceniu Jańskiego, grupa przyjęła nazwę Stowarzyszenie Braci Zjednoczonych, a od roku 1835 - 
Bractwo Służby Zjednoczonej. Jego celem była rechrystianizacja społeczeństwa. W 1836 roku Jański 
i jego pierwsi uczniowie przyjęli święcenia i rozpoczęli życie we wspólnocie (tzw. Domki Jańskiego, 
z których pierwszy powstał przy ulicy Notre Damę des Champs 11 w Paryżu). We Francji powstały 
jeszcze cztery filie wspólnoty, w których pracowali, studiowali i modlili się emigranci. Po śmierci Jań
skiego w 1840 roku jego dzieło kontynuowali Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz.
’2" Na ten temat obszernie pisał: T. Kowalski, Pogrążyć towiańczyków, czyli jak Zmartwychwstań
cy wydawali Biesiadę, „Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe” 2008, nr 4, http://podteksty. 
amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=l5&dial=4id=333, dostęp: 6.02.2011. Jednocześnie, 
z pomocą, najbardziej zagorzałego obrońcy Koła przed papieżem, księdza Edwarda Duńskiego, który 
opuścił Kongregację Zmartwychwstania Pańskiego i został zwolennikiem Towiańskiego, we Włoszech 
powstaje grupa zwolenników Towiańskiego, wśród nich: Tancredi Canonico, autor dzieła Andrea To- 
wianski, arcybiskup Puecher Passarallo i pisarz Antonio Fogazzaro.
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stii wiary: pojmowanej przez pryzmat dogmatyki i traktowanej jako wewnętrzne 
przeżycie, wydaje się być właściwym tropem interpretacyjnym ze względu na 
fakt pojawienia się w utworze wzmianki o Girolamo Savonaroli, którego po
stać przywołuje tematykę dróg odnowy i reformy Kościoła, którą interesował się 
Zdziechowski.

Jak wspomniałam, w jego refleksji pojawia się problematyka kryzysu kultury 
europejskiej na przełomie XIX i XX wieku, której towarzyszy obawa o tożsa
mość człowieka i jego przyszłość. To ona jest powodem zwrotu Zdziechowskiego 
w stronę tematyki religijnej, ku zagadnieniom modernizacji Kościoła, w której 
dużą rolę mógł - według krakowskiego myśliciela - odegrać mistycyzm Towiań
skiego329. Chociaż na podstawie tekstów Zdziechowskiego nie sposób ustalić, 
w jakiej mierze afirmacja myśli Towiańskiego jest jedynie opisem, a w jakiej 
wyrazem przyjęcia jego myśli, niewątpliwe jej podstawę stanowił bunt przeciw 
ograniczaniu indywidualnego charakteru doświadczenia religijnego, a stosunek 
Towiańskiego do nieprzyjaciół mógł wpłynąć na pozytywny stosunek Zdzie
chowskiego do Rosji330 *.

329 Zob. M. Zdziechowski, Andrzej Towiański (¡799-1878). Wykład wygłoszony dnia 9 grudnia 
1910 roku, Gebethner i Spółka, Kraków 1921, z adnotacją: „Osobna odbitka z książki Polska filozojja 
narodowa"-, idem, Wizja Krasińskiego. Ze studiów nad literaturą i filozofią polską, Drukarnia Narodo
wa, Księgarnia S.A. Krzyżanowskiego, Centnerszwer i sk., Kraków 1912; idem, Pesymizm, roman
tyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. 1-2, Czas, Kraków 1914-1915.
330 W mesjanistycznej koncepcji Towiańskiego szczególna rola przypadała nie tylko Polsce, lecz także
wszystkim Słowianom oraz Francji. Wyrzekając się nienawiści wobec Rosji i idei rewolucji Polska, 
według niego, mogła wprowadzić Europę w nową, doskonalszą epokę chrześcijaństwa. List, który 
Towiański skierował do cara Mikołaja I (List Aleksandra Chodźki do Mikołaja I z 18 sierpnia 1844 
roku), wyrażający m.in. krytycyzm autora wobec polskich zrywów wolnościowych, nie tylko wywołał 
gwałtowne reakcje członków jego grupy, ale również oskarżenia o to, że jest rosyjskim szpiegiem. 
311 S. Piętak, Świetny epik, „Orka” 1959, nr 2, s. 8.
332 D. Żivanović, op. cit., s. 258.

Oczywiście historia romantycznej myśli mistycznej i jej recepcja w refleksji 
krakowskich profesorów Andricia nie może przynieść odpowiedzi na pytanie 
o to, czy i w jakiem stopniu był on wprowadzony w przywołane fakty. Jed
nak jeżeli uzasadniona jest teza o zaszyfrowaniu w opowiadaniu U ćeliji brój 
115 informacji o tej fascynacji polskich intelektualistów, konieczne wydaje się 
postawienie pytania, czy źródła ich inspiracji mogły sprowokować późniejsze 
dylematy Andricia i jego odejście od katolicyzmu? Tym bardziej, że ślady za- 
pośredniczonej fascynacji Towińskim istnieją. Świadczą o tym gesty Andricia, 
który z upodobaniem, przy najprzeróżniejszych okazjach recytował - co nie
zwykle znamienne - takie utwory Słowackiego, jak: Sen srebrny Salomei czy Be
niowskiego^ . Dzieła te - co sam podkreślał - cenił nawet bardziej od utworów 
Mickiewicza332.
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Znajomość tekstów, w których ujawnia się wpływ naukTowiańskiego, świad
czy jednocześnie o dużej wiedzy Andricia na temat zawiłości historycznych Polski, 
szczególnie tych polsko-rosyjsko-ukraińskich (oba utwory za pomocą gorzkiej 
ironii konfrontują jednoczesny zryw wolnościowy Polaków podczas konfedera
cji barskiej w 1768 roku i wymierzony przeciwko nim bunt społeczny chłopów 
ukraińskich). Czy z tej lekcji gorzkich obserwacji Słowackiego wypływają słowa 
noblisty, zawarte w felietonie Setnje (Spacery): „Jest tutaj [w Krakowie - S.N.B.] 
wiele kościołów, wiele procesji, wielu katolików, natomiast niewiele katolicyzmu” 
[„Ovdje ima mnogo crkvi, mnogo procesija, mnogo katolika, malo katoliciz- 
ma”]333. Czy kontakt z filozofią Towiańskiego, nieortodoksyjnym kierunkiem 
polskiej myśli religijno-mistycznej, i jej kolizja z katolicyzmem mogły zaprowa
dzić Andricia do loży masońskiej?334

I. Andrić, Pismo iz Krakova. Setnje, s. 2.
”4 Badacze podkreślają, że mistycyzm Towiańskiego ma swoje źródło w koncepcjach Emanuela Swe- 
denborga, Jakuba Böhme i Saint-Martina. L. Miodoński, Inspiracjeschopenhauerowskie we wczesnym 
piśmiennictwie Stefana Pawlickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 57.
05 N. Stipćević, Ivo Andrić — prevodilac i tumać Franćeska Gviëardinija, „Sveske Zadużbine ive An- 
drića” 1983, nr 2 (XII), s. 155-199; D. Z i vkovié, „Cutati" ili „govoriti" - jedna antinomija u Andri-

Zaprezentowany kierunek interpretacji tego utworu ma jedynie charakter 
pewnej propozycji odczytania, której celem jest ukazanie potencjału zawartego 
w tym tekście, nie stanowi zaś dowodu potwierdzającego stan wiedzy Andricia 
na temat polskiego mesjanizmu. Wskazanie na historię polskiej myśli mistycz
nej, z którą pisarz zetknął się w Krakowie, wydaje się niezwykle istotne z punktu 
widzenia kształtowania się jego sylwetki intelektualnej i późniejszych wyborów, 
ukazywanych przez pryzmat opozycji: vita complentativa - vita activa, szczegól
nie zaś w perspektywie przebytej przez niego drogi od katolicyzmu do cytowa
nych wcześniej gorzkich słów na jego temat.

Jeżeli to właśnie w Krakowie dokonało się przejście od okresu młodzień
czego do dojrzałego, to późniejsze wybory Andricia należałoby tłumaczyć nie 
w kontekście młodobośniackiego buntu, lecz przez pryzmat dojrzewającego 
w intelektualnej atmosferze tego miasta upodobania do mistycyzmu i wyni
kającego z niego sposobu pojmowania czynu jako aktu skierowanego ku so
bie, ku samodoskonaleniu jednostki raczej niż ku rzeczywistości zewnętrznej. 
Umieszczając akcję opowiadania we Florencji, Andrić, jak sądzę, wskazuje na 
źródła intelektualnych inspiracji, które doprowadziły do zmiany jego postawy 
po pierwszej wojnie światowej. Zwróćmy uwagę, że wśród postaci, które fascy
nowały pisarza, znalazło się dwóch florentyńskich myślicieli okresu renesan
su: Francesco Guicciardini (Andrić tłumaczył jego Uwagi polityczne i społeczne 
w okresie, kiedy powstawało opowiadanie) oraz Niccolo Machiavelli335. Czy 
zgłębianie „dziejów świata” - historii buntów i ludzkich wysiłków podejmo
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wanych w imię wolności, mądrości i dobra, którą bohater utworu odczytuje 
z losów florentyńskich dzwonów (ich symptomatyczny los określa nie tylko 
spalenie ciała Savonaroli jako heretyka i buntownika, ale także zaprezentowana 
w opowiadaniu historia skazania „na zsyłkę” wzywającego do buntu dzwonu), 
i jego własne więzienne doświadczenie nie prowadzą Andricia ku zmianie ży
ciowej postawy?

Spotkanie przyszłego noblisty z polską mistyczną filozofią romantyczną i jej 
(późną) modernistyczną recepcją pozwala zrozumieć istotę przemian kształtują
cej się osobowości Andricia. Chociaż trudno jest udowodnić, że jego proza, wyra
żająca myśl o przeobrażaniu rzeczywistości poprzez zwrot człowieka ku sobie, ku 
własnej duszy, jest refleksem nauk Towiańskiego lub koncepcji Zdziechowskiego, 
intelektualne inspiracje uzasadniają przejście od społecznego anarchizmu młodo
ści Andricia do ugruntowanej w pesymizmie wizji jednostki jako mikrosmosu, 
której samodoskonalenie wiedzie ku „anarchizmowi religijnemu”.

W prozie poetyckiej Sunce ovogdana {Słońce tego dnia) z 1931 roku jej boha
ter - oddający się marzeniom mężczyzna - przeistacza się w Aleksandra (Parysa 
lub Aleksandra Wielkiego). Ta mitologiczna postać, jak wiemy, w sporze o pierw
szeństwo pomiędzy Herą, Ateną i Afrodytą przyznała prymat ostatniej z wymie
nionych bogini, która - jako uosobienie piękna - stała się patronką uprowadze
nia Heleny. Dlatego tak znamienne są słowa, które we wspomnianym utworze 
Andricia kieruje ona do Aleksandra:

Wszyscy silni mężczyźni ogarnięci są jakimś fatalnym zaślepieniem. Wdają się w bójki, nie 
wiedząc nawet jak i w imię czego, dręczą i w końcu unicestwiają w sobie właściwy sposób. 
Im ktoś silniejszy, tym jego zaślepienie większe. Kto Pana, Aleksandrze, zapraszał do Grecji? 
Czego Pan tu szuka? Co Pan pocznie na tej jałowej mierzei? - Patrzę jak, wiedziony owym 
tragicznym instynktem, stacza się Pan, z uporem przemierzając świat w przebraniu zwykłe
go, małego człowieka. Ciągle znajduje Pan coś, co pozwala Panu zaspokoić ślepą potrzebę 
samozniszczenia. Po co Panu szyny i tory? Niech się Pan podniesie, na miłość Boską! Niech 
Pan z tym skończy! Czy Pan tego nie widzi? Nie dla Pana tajne stowarzyszenia, mundur, 
wyczekiwanie w przedpokojach, podejmowanie gości w salonach, podburzanie i uśmierza
nie buntów. Wystarczy, że Pan jest. Czy to nie żałosne, że takiego człowieka jak Pan tyra
nizuje i krępuje papieski kalendarz i cesarski kodeks? Wystarczy, że Pan wstanie, a wszystko 
pozostanie za Panem niczym wilgotny odcisk w piasku. Pan ciągle wadzi się ze światem, 
szuka nowych punktów stycznych i martwi się, że nie udaje się Panu zniżyć na tyle, by się 
zrównać z innymi. Przecież jest Pan rozsądnym człowiekiem. Nie zaszedł Pan aż tak daleko, 
żeby nie dostrzegać tego, że walka, która się toczy jest zabawą dla słabych, a posiadanie cze
gokolwiek - złudzeniem’36.
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”6 Fragment podaję w przekładzie własnym.



[Svi su jaki muśkarci udareni nekim kobnim ślepiłom. Prebijaju se a da ni sami ne vide 
o sta ni kako, lome se strasno i unistavaju konacno svaki na svoj nacin. Śto je ko jaći to je 
njegovo ślepiło veće. Ko je Vas, Aleksandar, zvao u Greku? I sta Vi traźite ovde? Śta ćete na 
nerodnu żalu? - Ja Vas samo gledam kako, po onom tragicnom nagonu muśkarca, propa- 
date i idete svetom uporno preobućen u obićna, mala êoveka. Tako Vi ma śta pronadete 
u slepoj żelji za uniśtenjem. Sta će Varna sine i kolosek? Dignité se, ćoveće! Iskoćite! Kako 
ne vidite! Nit ste Vi za tajna drustva, ni za uniforme, ni da ćekate u predsobljima, ni da pri
mate u salonima, ni da bunite ni da smirujete. Dosta je da jeste. Zar nije żałosno da êoveka 
kao śto ste Vi tiraniśe i veże papin kalendar iii carev zakonik? Vi treba samo da se dignete 
i sve će ostati iza Vas kao vlaźna loga na pesku, a Vi se sve vise zaplićete sa svetom i trażite 
sve nove dodirne tackę i joś ste ogorceni na sebe śto nikąd ne uspevate da se dovoljno sni- 
zite i ujednacite. Tako uman. Vi joś niste ni tako daleko da biste uvideli da je svetska borba 
igra za słabe, a posedovanje ma cega, iluzja]” .

Pokazując niemożność kształtowania przyziemnego świata „małego człowieka” 
i niemoc ludzkich wysiłków fantom Heleny — jak stwierdza Aleksander — „wzywa 
mnie, żebym wyprostował się i był tym, kim być powinienem, nakłania mnie 
do jakiegoś wzlotu, wciąż powołując się na mnie samego jako na siłę wyjściową 
i główną przyczynę”338 [,,zove da se dignem i budem śto treba da sam, na neki let 
me goni i sve se poziva na mene sama kao na poćetnu snagu i glavni razlog”]339.

”7 I. Andrić, Sunce ovogdana, [w:] idem, Subrana dela u dvadeset knjiga, t. 1, s. 97.
Idem, Słońce tego dnia, [w:] idem, Ex Ponto. Proza poetycka i wiersze, s. 152. 
Idem, Sunce ovog dana, [w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 1, s. 98.

Helleński rodowód Heleny, ukazującej się bohaterowi w przywołanej w ma
rzeniu scenie prozy lirycznej Sunce ovog dana, w żadnym innym tekście An- 
dricia nie dochodzi do głosu w sposób równie eksplicytny. Żaden także inny 
jego tekst nie wyjaśnia równie sugestywnie przemiany młodzieńca (Tomasza 
Gallusa) - uwiedzionego przez piękno bohatera „więziennych” opowiadań, 
w mężczynę - Aleksandra.

Powróćmy jeszcze na chwilę do etymologii nazwiska (przydomku) Tomasza, 
oznaczającego - jak już wspomniałam - w języku łacińskim nie tylko mieszkańca 
Galii, lecz także koguta. W mitologii greckiej i rzymskiej - co istotne dla na
szych odczytań - był to ptak poświęconym Apollinowi, bogu Słońca, ponieważ 
obwieszczał jego wschód. Swoją obecnością nie znaczył jednak wyłącznie świtu 
(przebudzenia), ale pojawiał się także także w roli atrybutu boginii mądrości - 
Ateny. Dlatego fakt nadania bohaterowi takiego właśnie nazwiska (Andrić czyni 
to dopiero w opowiadaniu Zanoś i stradanja Tome Galasa, pochodzącym, po
wtórzmy raz jeszcze, z 1931 roku, kiedy z pewnego dystansu patrzy na swoje 
doświadczenia sprzed i z okresu pierwszej wojny światowej) wydaje się niezwy
kle istotne. W wieloznaczność nazwiska, symbolizującego przebudzenie, świt - 
nadzieję, ale także czujność i mądrość, wpisana jest bowiem potrzeba ukazania 
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wielości odmian piękna oscylującego pomiędzy uniesieniami zmysłów a mądro
ścią umiarkowania i dystansu.

Obecność w prozie poetyckiej Sunce ovog dana antycznych odniesień prowa
dzi do konieczności wydobycia dylematu, przed wiekami stanowiącego przed
miot zainteresowania starożytnych; dylematu, u podstaw którego leży problem 
wierności i niewierności Heleny, związany z istnieniem dwóch interpretacji mitu 
o pięknej kusicielce. Mianowicie, w odróżnieniu od wersji zawartej w Iliadzie 
czy Odysei Homera, w wersji pojawiającej się u Eurypidesa (a wzorowanej na 
Palinodii Stezychora), Helena jest kobietą, która nie dopuszcza się zdrady Me- 
nelaosa. W tej wersji mitu bowiem bogowie przenieśli ją do Egiptu, podczas 
gdy Parys uprowadził do Troi jedynie jej fantom340. Problematyka, o której tu 
mowa, znana Andriciowi z wykładów znawcy filozofii antycznej i zajęć „Poli
tyka i filozofia Eurypidesa poety”, na które - jak wspomniałam - uczęszczał on 
w Krakowie do profesora Pawlickiego, znajduje odzwierciedlenie także w dziele 
jugosłowiańskiego noblisty. Jakże znamienna jest zmiana imienia kobiecej posta
ci, która z kusicielki (niewiernej) Wandy, odrzucającej względy wielbicieli, ulega 
przemianie w fantom - Helenę - muzę, „piękną Helenę”. Jej monolog w prozie 
poetyckiej Andricia jawi się jako obrona Erosa, namiętności, „lotów” (marzeń), 
jako apel o pozostawienie problemów codzienności oraz polityki w imię bycia 
artystą, którego żywiołem jest uniesienie; porzucenie przyziemnego, ułomne
go świata w imię doskonalenia życia wewnętrznego; tytanicznego radykalizmu 
w imię umiarkowania i harmonii.

Mo Zob. Ch. Wolff, On Euripides’ Helen, „Harvard Studies in Classical Philology” 1973, nr 77, s. 61- 
-84; O. Skutsch, Helen, Her Name and Nature, „The Journal of Hellenic Studies” 1987, nr 107, 
s. 188-193.
3,1 Określenie „usprawiedliwienie przez piękno” pochodzi ze studium Tadeusza Zielińskiego pt. Pięk
na Helena. Badacz zauważa, że nawet starcy trojańscy w III pieśni Iliady, widząc synową Priama, 
stwierdzają: „Nie godzi się - zaiste - Achajów i Trojan / potępiać, że o taką kobietę bój wiodą: / Ona 
niebiankom wiecznym równa jest urodą!”, za: T Zieliński, Piękna Helena. Studium z cyklu: Współza
wodnicy chrześcijaństwa, Zygmunt Pomarański i Spółka, Zamość 1920, s. 11.

Scenę tę możemy odczytywać jako uzasadnienie metamorfozy buntownika, 
rewolucjonisty, człowieka czynu i oręża w myśliciela, jako przyczynek do tematu 
wielokrotnie poruszanego przez badaczy a związanego z kwestiami „niewierności” 
Andricia i godzenia służby na rzecz monarchistycznej - po pierwszej wojnie świa
towej - i komunistycznej - w okresie po drugiej wojnie światowej - Jugosławii.

Problem wierności w mniejszym jednak stopniu dotyczy dokonującego po
rwania Aleksandra - usprawiedliwia go bowiem fakt uwiedzenia przez piękno, 
któremu nie sposób było się oprzeć (jego fatum stanowi wypełnianie woli boginii 
Afrodyty)341, w większym zaś samej uwodzicielki — Heleny. Wróćmy zatem do 
okoliczności odnalezienia listu Heleny Irzykowskiej z 1964 roku wśród stron 
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jednoaktówki Andricia Finał komedii i zawartych w nim, już wcześniej przywo
łanych słów o jej bohaterce - Wandzie, która „wabiła [...] swymi włosami, gesta
mi, grą i myślami”342 oraz wersów pojawiajających się w zbiorze prozy poetyckiej 
Ex Ponto:

342 I. Andrić, Konać komedije, oprać. P. Palavestra, „Sveske Zadużbine ive Andrića” 1985, nr 3 (X), 
s. 101.
343 Idem, ExPonto (fragment), tłum. H. Kalita, „Literatura na Świecie” 1975, nr 6 (VI), s. 3 i n.
344 Idem, Ex Ponto, [w:] idem, Sabrana dela u dvadeset knjiga, t. 1, s. 153 i n.
345 Por. P. Palavestra, Andricev dramskipokusaj, [w:] idem, Knjiga o Andriću, s. 305 i n.

Ta kobieta nazywała się Niezmącona Radość Życia, ale w języku, jakim rozmawiała z nią 
moja dusza, było to tylko jedno dźwięczne słowo. Z tą kobietą umówiłem się na spotkanie, 
w samym środku miasta, w połowie białego dnia.
Ja przyszedłem. Ona nie przyszła.
Czekałem na nią. Czekałem najpierw cierpliwy i beztroski, a potem coraz bardziej przygnę
biony i niespokojny. Godziny mijały, a ja zauroczony chodziłem tam i z powrotem na rogu, 
gdzie umówiła się ze mną niesłowna kobieta.
Moje oczekiwanie zamieniło się w rozpacz. Przysięgałem sobie, że odejdę nie obejrzawszy 
się, ale zza rogu wracałem: jeszcze tylko raz. I znów chodziłem tam i z powrotem.
Zaczęło mi się zwidywać. Zbliżająca się kobieta miała jej chód. Druga miała jej sukienkę. 
U trzeciej dostrzegłem jej naszyjnik. Ale jej, jej nie było.
To straszna kobieta. Myślę, że znajduje przyjemność w dręczeniu innych, że setkom męż
czyzn wyznacza spotkanie o tej samej porze i podczas gdy na stu rogach wyczekują jej, 
nosząc ciężkie godziny niczym żar w swoim ciele, ona stoi gdzieś na krańcu miasta, przy 
oknie, i ze spokojną twarzą, nieruchomo wpatruje się w mroczniejące pola34’.

[Ta źena se je zvala Nepomucena Radost Żivota, ali to je u jeziku kojim je moja duśa go- 
vorila s njom bila jedna zvonka rijeć. S tom źenom sam urekao sastanak, usred grada, u po 
bijela dana.
Ja sam dośao. Ona nije dośla.
Ćekao sam je. Ćekao sam je najprije strpljivo i veselo, a onda sve nemirnije i teże. 
Sati su prolazili, a ja sam kao uklet śetao na uglu gdje me je roćila nevjerna źena.
Moje ćekanje je prelazilo u oćaj. Zaklinjao sam se da ću otići ne okrenuvśi se, ali sam se sa 
ugla vraćao: samo joś jednom! I śetao sam ponovo.
Stało mi se prividati. Żena koją je dolazila imała je njen hod. Druga je imała njenu haljinu. 
U treće sam vidio njen nakit na vratu. Ali nje, nje nije bilo.
To je straśna żena. Ja mislim da ona uźiva u tudim mukama i da stotinama ljudi zakazuje 
u isti sat sastanke i dok je na stotinu uglova ćekaju, noseći mućne sate kao żeravicu u utro- 
bi, ona stoji, negdje na kraj grada, iza prozora i spokojna lica ukoćeno promatra polja koją 
se mrące] ’44.

Choć nie ma pewności, czy słowa te odnoszą się do Heleny, badacze łączą 
utwory jej poświęcone z przywołanym powyżej fragmentem i jednoaktówką Fi
nał komedii, w której pojawia się Wanda345. Jak można się przekonać, potencjał 
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emocjonalny w nim zawarty różni się jednak znacznie od lirycznych opisów poja
wień spowitej słonecznym blaskiem Heleny. Czy zatem jest możliwe utożsamie
nie postaci obu kobiet?

Wydaje się, że wskazane w opowiadaniu U ćeliji brój 38 (W celi numer 38) 
interpretacyjne możliwości odczytania tekstu w kategoriach genezy duchowe
go dojrzewania Andricia do roli myśliciela i dyplomaty pozwalają potraktować 
postać Heleny jako sobowtóra Wandy, przeniesionej w wyobraźni do sfery by
tów fantazmatycznych. Maria Janion, opisując z wykorzystaniem psychoanalizy 
Freuda i Junga zbieżność pomiędzy fenomenologią marzenia a fenomenologią 
romantycznego fantazmatu, stwierdza:

Otóż niezależnie od tego, w jakim kontekście psychologicznym i filozoficznym będziemy 
je rozpatrywali, konstytuuje je zawsze „opozycja między wyobraźnią a rzeczywistością” lub 
przeciwstawienie dwóch rzeczywistości rozmaicie określanych: „na zewnątrz” i „wewnątrz”; 
Innewelt i Umwelt; „tu” i „tam”; bliskiej, „banalnej potoczności” i obcej, „mistycznej gro
zy” świętości; czasem przybierają one postać kontrastu między „blisko” i „daleko”, między 
„dziś” a „kiedyś” (kiedyś dawno czy kiedyś w przyszłości). Przy czym w takim marzyciel
skim procederze druga „rzeczywistość” - wyprojektowana, wysłana „gdzieś”, wyemanowana 
„dokądś” — jest bardziej autentyczna, prawdziwsza i wartościowsza niż ta „pierwsza” realna 
rzeczywistość, od której dokonało się niby odbicie, oderwanie, oddzielenie. Tamta właśnie 
jest owa „wymarzona”; mimo że wyemanowana, to jednak najgłębiej wewnętrzna. Istnieć 
naprawdę to być gdzie indziej’46.

Przepaść pomiędzy uosobioną w postaci Heleny ideą a jej urzeczywistnionymi 
formami stanowi wyjaśnienie impulsów, które nie tylko uzasadniały rozdźwięk 
pomiędzy tym, kim - jak pisał o sobie Andrić — „chciał być”, i tym, „kim był”, ale 
także wpływały na przemiany życiowej postawy pisarza od rewolucyjnej potrze
by buntu, pragnienia bohaterskiego poświęcenia ku postawie kontemplacyjnej, 
przejawiającej się w potrzebie „bycia gdzie indziej”, „egzystencji w marzeniu”.

346 M. J a n i o n, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice..., s. 31 i n.
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X

28 czerwca 1914 roku. Wyjazd z Krakowa

Ivo Andrić, opuszczając w pośpiechu Kraków (swoją młodzieńczą Arkadię), wie
rzył, że wkrótce powróci do miasta, w którym spędził swoje najpiękniejsze stu
denckie dni. Okolicznościom tego nagłego, pozornie przypominającego uciecz
kę, wyjazdu z Krakowa warto - jak sądzę - poświęcić uwagę ze względu na fakt, 
że stał się on dla młodego poety pewną sytuacją graniczną. Jej dramatyzm, od
czucie szoku i traumy, nagłego upadku po krótkotrwałym wzlocie stają się bar
dziej zrozumiałe, kiedy spróbujemy chociaż częściowo zrekonstruować ostatnie 
chwile pobytu Andricia w mieście.

W nocy poprzedzającej dzień zamachu na Franciszka Ferdynanda, a więc 
z soboty na niedzielę z 27 na 28 czerwca 1914 roku, miała miejsce w Kra
kowie uroczystość, która tradycyjnie gromadzi szerokie rzesze jego mieszkań
ców. Mowa tu oczywiście o Wiankach - uroczystości towarzyszącej przesile
niu dnia z nocą (zwanej też Sobótką czy świętem Kupały), która w czasach 
zaborów nabrała charakteru manifestacji patriotycznej. Niezwykłą atmosferę 
tego święta, w którym tradycyjnie uczestniczą zakochani udający się na spacery 
po lesie w poszukiwaniu „kwiatu paproci”, oddaje krakowski dziennik „Czas” 
z 28 czerwca 1914 roku:

Przy niezwykle pięknej pogodzie odbyły się wczoraj tradycyjne wianki na Wiśle. Urządzał 
je jak zwykle oddział wioślarski Sokoła krakowskiego. Tłumy publiczności zaległy oba brze
gi przy moście zwierzynieckim, gdzie koncentrowała się uroczystość wianków. Płynęły ło
dzie i galery przystrojone w różnokolorowe latarnie, które barwnie odbijały się w nurtach 
rzeki. Piękne ognie sztuczne raz po raz rozpraszały ciemności, to wzlatując wysoko w po
wietrze, gdzie pękały a potem padały jako różnokolorowe gwiazdki już to bawiły zebra
ne tłumy rozmaitemi figurami młynków ognistych, żabek, itp. Muzyka Sokoła oraz licz
ne łódki wioślarskie, ślizgające się cicho po oświetlonej powierzchni dopełniały pięknego 
obrazu1"17.

M7 „Czas” 1914, nr 250 (28 VI, wydanie poranne), s. 1.
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Choć nie wiemy, w jakim towarzystwie Andrić spędził to krakowskie świę
to, nie sposób wyobrazić sobie, żeby on i jego koledzy w nim nie uczestniczyli. 
Przeżycia tego niezwykłego wieczoru zestawione z wydarzeniami kolejnego dnia 
do pewnego stopnia oświetlają emocjonalny stan przejścia od uniesienia do sym
bolicznego upadku, który nastąpił w dniu następnym.

O okolicznościach opuszczenia przez Andricia Krakowa pisali Vilim Franćić 
i Miroslav Karaulac. Franćić w artykule Gdy Ivo Andrićstudentem ¿y/jego wyjazd 
przedstawia następująco:

Niebo podczas pobytu Andricia w Krakowie wnet przysłoniły ciężkie chmury, ciągnące 
z południa, a piorun wystrzelił z rewolweru Gawrila Principa w Sarajewie w dzień św. Wita. 
Gdy po pierwszym akcie zapadła kurtyna Siemiradzkiego w Teatrze im. Słowackiego, a dy
rektor T[adeusz - S.N.B.] Pawlikowski oznajmił publiczności, że następca tronu austriac
kiego Ferdynand d’Este zginął w następstwie zamachu, wykonanego przez nacjonalistów 
serbskich i na znak żałoby przerwał przedstawienie, młody Ivo, widząc, iż policja austriacka 
niewątpliwie wobec niego, jako przywódcy nacjonalistycznej młodzieży sarajewskiej, za
stosuje represje, prosto z teatru - nie wstępując do domu - udał się na dworzec kolejo
wy i po kilku godzinach oczekiwania na pociąg zajął miejsce w wagonie III klasy. Opuścił 
Kraków... na lat pięćdziesiąt, by - o czym, oczywiście, wówczas nie śnił nawet - po pół 
wieku wrócił jako poeta laureatus'M.

28 czerwca w Teatrze Miejskim im. Julisza Słowackiego przewidziano dwa 
przedstawienia Teatru Lwowskiego: o godz. 18.30 Straszny dwór Stanisława Mo
niuszki, zaś o godz. 22.30 Polską krew Oskara Nedbala. Podczas pobytu w te
atrze, o którym wspomina Franćić, Andrić najprawdopodobniej oglądał operę 
polskiego kompozytora.

Dramatyczny charakter opuszczenia przez Andricia Krakowa potwierdza 
jego telegram do Vojmira Durbeśicia z 11 lipca 1914 roku, wysłany z siedziby 
chorwackiego klubu studenckiego „Zvonimir” i serbskiego towarzystwa kultu
ralnego „Zora” po przybyciu do Wiednia, z którego poeta najpierw wyjechał do 
Zagrzebia, a następnie do Splitu, gdzie został aresztowany: „Dojechałem żywy, 
kochany mój, i głodny. Srebrny zegarek, pieniądze i wszystkie ważne rzeczy, któ
re zapomniałem. Pozostaw jeżeli będziesz przejazdem w Zagrzebiu. W redakcji 
«Vihora» Ilica 152 II. Jeżeli zatrzymasz się na dłużej, zobaczymy się. Wyjechałem 
w strasznym pośpiechu. Twój Ivo Andrić” [,,Ziv sam, kochany mój, i gladan sti- 
gao. Srebreni casovnik i novae i sta drugo vaźno, ako sam zaboravio. Ostavi na 
prolazu kroz Zgb. U «Vihor» Ilica 152 II. Ako se dulje zadrżiś, vidjecemo se. Na 
straśnoj sam hitnji otputovao. Tvoj Ivo Andrić”]349.

,,i8 V. Franćić, Gdy Ivo Andrićstudentem był, s. 3.
Z. Pol jak, op. cit., s. 83. Redaktor listów stwierdza, że na awersie pocztówki zaadresowanej: „Sz. P. 

Vojmir pl. Durbeśić, Krakau, Galizien, Bonerowska 12 II” znajduje się kolorowa fotografia zmiany 
warty przed pałacem cesarskim w Wiedniu.
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Inną wersję tych wydarzeń przywołuje Miroslav Karaulac, choć, być może, 
jest ona dopełnieniem pierwszej:

Dwudziestego ósmego czerwca, podczas wizyty Durbeśicia, gospodyni, wróciwszy z mia
sta, przyniosła wiadomość o śmierci Franciszka Ferdynanda w Sarajewie: „Wasi w Sarajewie 
zamordowali Franza Ferdinanda”, dodając z wyrzutem: „dlaczego tam łaził”. Usłyszawszy 
nowinę Durbeśić pospieszył, by odnaleźć Andricia. Znalazł go i poinformował o zamachu. 
Pozostawiwszy swój skromny dobytek (po który nigdy już nie wróci) u gospodyni, tego sa
mego wieczoru Andrić wsiadł do pociągu i wrócił do kraju.

[Dvadeset osmog juna, dok je Durbeśić bio u poşeti, domaćica, vracajuci se iz grada, 
dónela je vest da je Franc Ferdinand ubijen u Sarajevu: „Wasi w Sarajewie zamordowali 
Franza Ferdinanda”, dodajući sa prekorom: „dlaczego tam łaził” (Vasi su u Sarajevu ubili 
Franca Ferdinanda...sto je tamo i iśao). Doznavsi za novost, Durbeśić je poźurio da potraźi 
Andrića. Naśao ga je istog popodneva i obavestio o atentatu. Ostavljajuéi svoje skromne 
stvari kod gazdarice (po koję nikąd neće doći), te iste veceri Andrić je seo na voz i vratio se 
u zemlju”]350.

3W M. Karaulac, op. cit., s. 106.
351 V. Durbeśić, List do Ivo Andricia z 28 maja 1964 roku, Zagrzeb, „Sveske Zaduźbine Ive Andrića” 
1986, nr 4 (Andricevi davniprijatelji), s. 22.

Chociaż Karaulac nie podaje źródła, korzysta on z przywołanego przeze mnie 
wcześniej listu Vojmira Durbeśicia z 28 maja 1964 roku: „A wtedy nadszedł 28 
czerwca, właśnie byłem u Czartoryskyh, kiedy wróciła [z miasta] starsza pani [...] 
«Wasi w Sarajewie zamordowali Franza Ferdynanda, dlaczego tam łaził?» Natych
miast Cię odnalazłem, a ty jeszcze tego samego wieczora wyruszyłeś do Splitu” 
[,,I onda dode 28. juni, upravo sam bio kod Czartoryskyh kada se vrati iz grada 
stara gospoda i javi: „Wasi w Sarajewie zamordowali Franza Ferdynanda, dlacze
go tam łaził? Odmah sam te potrazio i ti si joś iste veceri otputovao u Split”]351.

Fakt, że Andrić zatrzymał się w Zagrzebiu pod adresem będącym siedzibą 
chorwackiego stowarzyszenia o wymownej nazwie „Zvonimir”, której jeden 
z członów: „dzwon” (zvonó), jest symbolem pobudki, a następnie udał się do 
Splitu, do Dalmacji, gdzie intensywnie działało środowisko najbardziej radykal
nej młodzieży jugosłowiańskiej, świadczy o tym, że chciał się on w przełomowym 
momencie oddać do dyspozycji swojemu ruchowi. Ta patriotyczna „gorączka” 
pisarza zakończona aresztowaniem i uwięzieniem stała się dla niego momentem 
granicznym. Z doświadczenia krakowskiej „wiosny”, a następnie internowania 
podczas pierwszej wojny światowej wyrasta zupełnie inny Andrić, Andrić nie tyl
ko zwrócony w stronę historii i przeszłości, ale także Andrić reprezentujący jakże 
odmienny od młodobośniackiego nonkonformizmu stosunek do życia, Andrić - 
członek establishmentu, zamknięty w sobie, koncentrujący się na swoim życiu 
wewnętrznym i pracy literackiej.
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Wydaje się, że na płaszczyźnie twórczości ślad młodzieńczej traumy, po któ
rej dokonuje się przeobrażenie buntownika w myśliciela, niosą dwa opowia
dania, o których już wcześniej była mowa: Iskuśenije u ćeliji brój 38 i U ćeliji 
brój 115, o wyraźnie udramatyzowanej (przypominającej budową sceny drama
tu) kompozycji. Punkt kulminacyjny pierwszego z nich (pochodzącego z 1924 
roku) stanowi moment utraty świadomości przez młodzieńca, zaś wydarzeniu 
temu towarzyszy przenikliwy sygnał elektrycznego dzwonka więziennego. Jego 
współczesny dźwięk, pojawiający się w scenerii austro-węgierskich kazamatów, 
nie tylko w sposób symboliczny wyznacza granicę pomiędzy dwoma światami: 
teraźniejszością - sferą mroku (śmierci) i przeszłością - sferą światła (życia), ale 
także światom tym nadaje określony wymiar aksjologiczny. Konstrukcja utworu, 
wyraźnie wskazująca na graniczny charakter więziennego doświadczenia, nie
wątpliwie tematyką, scenerią, sposobem konstrukcji bohatera budzi skojarzenia 
z Dziadami drezdeńskimi Mickiewicza. Analogia, choć nie niesie odpowiedzi na 
pytanie o to, czy Andrić znał utwór polskiego wieszcza, pozwala jednak na skon
struowanie pewnej hipotezy, która dotyczyć będzie przemiany bohatera - zna
czonej, podobnie jak w przypadku Mickiewiczowskiego Konrada, wspomnianą 
utratą świadomości - i narodzinami nowego bohatera, nowej postaci na mapie 
prozy Andricia - franciszkanina brata Piotra, jakże przecież podobnego do jego 
Mickiewiczowskiego imiennika. Andrić więc - na wzór Mickiewicza - zastępuje 
buntownika „sługą pokornym”, postacią, którą obdarza skromnością, wyrzecze
niem, pokorą, umiejętnością prowadzenia dialogu, ale i sprytem, postacią, która 
w imię ideałów chrześcijańskiej miłości podejmuje walkę środkami odmiennymi 
od tych, którymi posługiwali się członkowie Młodej Bośni: pracą oraz byciem 
wśród ludu.

Tomy więziennej prozy poetyckiej Andricia: Ex Ponto i Nemiri, stanowią za
tem pożegnanie autora z okresem młodzieńczego buntu, są świadectwem jego 
światopoglądowej przemiany. Z intelektualnej atmosfery Krakowa w przededniu 
pierwszej wojny światowej, osadzonej z jednej strony w filozofii indywidualizmu, 
z drugiej zaś w specyficznej historiozofii, rozpiętej pomiędzy paradoksalną pesy
mistyczną świadomością niemocy i potrzebą dążenia do ideału, wyrasta sylwetka 
dojrzałego, pogodzonego ze światem twórcy, który pod koniec życia, powracając 
do okresu swojej młodości, uwiedzenia, do niespełnionej miłości i bólu rozsta
nia, napisał:

Po długim czasie- niespodziewanie nieoczekiwana myśl o Helenie. Niezwykłe dźwięki do
koła mnie (trzepot ptasich skrzydeł i przyspieszony oddech podnieconej dziewczyny) jakby 
zapowiadały jej przyjście. Ale to tylko niewinne złudzenie zmysłów. Rzeczywistość szybko 
odsłania swą pustkę. Ptaki odleciały, dziewczynka zapomniała o swoim podnieceniu, jak 
o wszystkim zapomina się w jej latach, i zmieszała się z otoczeniem, znikła bezpowrotnie. 
Heleny więc nie ma. Nigdzie i w żadnej postaci. Istnieje tylko w nieśmiałym locie moich
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17. Helena Żuławska

pragnień, lecz jako coś, czego nie było i co być nie może. To zaś jest tak samo, jakby w ogó
le nie istniała, tylko boleśniejsze i gorsze od tego. Stracone. Zapomniane. Wymazane ze 
świata możliwości’52.

352 I. Andrić, Przydrożne znaki. Proza medytacyjna, s. 287. W przekładzie Aliji Dukanovicia, który 
przywołuję, imię „Jelena” zastąpiłam jego spolszczoną wersją.
353 Idem, Slike, prizori, raspolożenja, [w:j idem, Sabrana de La u dvadeset knjiga, t. 17, s. 457 i n.

[Posle dugo vremena, iznenada, neoćekivana pomisao na Jelenu. Neobićni zvuci oko mene 
(lepet ptićijih krila i ubrzan dah uzbudene devojke) kao da nagoveśtavaju njen dolazak. Ali 
to je nevina varka naśih ćula. Ubrzo se ukazuje pustoś stvarnosti. Ptice su odletele, devojći- 
ca zaboravila svoje uzbudenje, kao śto se i sve ostało brzo zaboravlja u njenim godinama, 
i pomeśala se sa ostalim svetom, izgubila nepovratno. A Jelene nema. Nigde i ni u kom 
vidu. Ona postoji samo u nesmelom letu mojih źelja, ali kao neśto śto nit je bilo niti może 
bid. A to je isto kao da ne postoji, samo teźe i gore od toga. Izgubljeno. Zaboravljeno. 
Brisano iz sveta mogućnosti] ’51.
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KOLO NAUKOWE SLA WISTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

zaprasza

x.\

S P O TKANIE
z

1W0NEM ANDRIC1EM
jugosłowiańskim laureatem nagrody Nobla 

doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wychowankiem Almae Matris Cracoeiensis

W PIĄTEK, 8 MAJA 1964 KOKU O GODZINIE 17.30 W NOWYM ŻACZKU
AL. 3-GO MAJA 5

18. Zaproszenie na spotkanie z Andriciem
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XI

Epilog: spotkanie po latach

Do dzisiejszego dnia

Ivo Andrić i Helena Irzykowska spotkali się ponownie w Krakowie w 1964 
roku, kiedy pisarz przebywał w mieście z okazji wręczania mu tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, po spotkaniu pisarza ze studentami 
w klubie Żaczek.
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Summary

Jelena, the Woman Who Is Not and Who Is.
The Krakow Biography of Ivo Andric

The starting point for the considerations presented in the book is Jelena, the 
Woman Who Is Not, a short story triptych whose title, by invoking the idea of 
presence and absence, symbolically determines the paradox of the mode of ex
istence of its author, the Yugoslav writer Ivo Andric (1892-1975), within the 
space of the former Yugoslav literatures. Despite the clearly delineated need for 
finding biographical and psychological interpretations for this text, which may 
be evidenced by publications focusing on the women in Andries life, what has 
remained a mystery to researchers is the person who became the Nobel Prize
winning author’s muse, and whom he met during the time he spent in Krakow, 
as a student at the Jagiellonian University, just before the outbreak of World War 
I. That person — considered by many the one on whom the eponymous Jelena 
(Helen) in Andries stories was based, and by some his great unfulfilled love - be
came the actual ‘Helen who is not’, and yet one who doubtlessly did exist.

Solving the mystery of Andric’s jealously-guarded biographical secret and de
ciphering the phenomenon of his lasting fascination with that woman leads to the 
conclusion that the problem of Helen’s presence in the writer’s work cannot be re
duced to a mere biographical episode and a fascinating mystery. It acquires that rank 
of an experience which left a clear mark on the artist’s life and achievement.

The reconstruction of Andric’s Krakow experience, ranging from encounters 
with the circle of his friends from Bosnia and Herzegovina to contacts with the city’s 
outstanding scholars, opens up to the reader the world of the young artist’s artistic, 
philosophical and political exultations and disappointments. It is also a contribu
tion to the consideration of the influence of Krakow’s genius loci on the intellectual 
formation of the celebrated Yugoslav author.

By focusing on the writer’s choices made just before the outbreak of World War 
I, manifested both in gestures of rejection and gestures of affirmation, I intend to 
show the role played in the formation of the artist’s identity by his encounter with 
the Polish culture of the early 20th century.

181





Spis treści

Podziękowania...................................................................................................................... 5

I. Bośnia................................................................................................................................ 9

II. Ślady autobiograficzne.................................................................................................... 17

III. List z 1961 roku.............................................................................................................. 23

IV. Fantazmat........................................................................................................................ 31

V. Przyjazd do Krakowa...................................................................................................... 39

VI. Prastara matrona............................................................................................................ 69

VII. „Matecznik Polski”....................................................................................................... 83

VIII. Słowiańszczyzna. „Szukając tego, co w 1914 roku było nasze...”........................... 105

IX. Vita activa - vita contemplativa................................................................................... 131

X. 28 czerwca 1914 roku. Wyjazd z Krakowa.................................................................... 155

XI. Epilog: spotkanie po latach........................................................................................... 161

Bibliografia............................................................................................................................ 163

Spis fotografii........................................................................................................................ 173

Indeks nazwisk...................................................................................................................... 175

Summary. Jelena, the Woman Who Is Not and Who Is. The Kraków Biography 
oflvoAndric.................................................................................................................. 181

183






	RODOWÓD.

	Przyjechali do Krakowa:

	Vita activa - vita contemplativa

	Jelena, the Woman Who Is Not and Who Is.




