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ALEKSANDER FIUT

Nieskładne zapiski po śmierci Julii Hartwig

Ogromnie żałuję, że tak późno, zbyt późno, poznałem osobiście Julię Har-
twig i tak rzadko udało mi się z Nią spotykać. Zawsze ubrana z wyszukaną, acz 
dyskretną elegancją, pełna wrodzonej dystynkcji oraz kobiecego wdzięku, uj-
mowała niewymuszoną prostotą obejścia, spontaniczną serdecznością oraz 
pozbawioną wszelkiej pozy i poczucia wyższości bezpośredniością w stosun-
kach z ludźmi. Uderzała napięta uwaga, z jaką wsłuchiwała się w słowa swego 
rozmówcy. Jedna z prawdziwych dam w polskiej literaturze.

*
Zajmowała w niej miejsce wysokie i osobne. Już choćby przez fakt, iż nale-

żała do formacji, dla której najważniejsza była poezja i kultura francuska. Znała 
ją jak już mało kto. Warto przypomnieć, że jest autorką między innymi mono-
grafii Apollinaire, która była tłumaczona na wiele języków, a także monografii 
Gérard de Nerval. Przełożyła wiele wierszy, między innymi Guillaume Apollinaire’a, 
Blaise Cendrarsa, Maxa Jacoba, Henriego Michaux, Pierre Reverdy’ego. Ale zara-
zem, także wskutek długiego pobytu na emigracji w Stanach Zjednoczonych, 
stała się miłośniczką oraz tłumaczką poezji anglojęzycznej i wraz z Arturem Mię-
dzyrzeckim wydała Antologię poezji amerykańskiej. Słowem, stała się świadkiem, 
a zarazem czynną współuczestniczką zasadniczego przeorientowania polskiej 
poezji – z kierunku na Paryż na kierunek na Nowy Jork.

*
Od początku świadomie zacierała granicę pomiędzy poezją i prozą, a tak-

że pomiędzy gatunkami „wysokimi” i „niskimi”. Nieustępliwie, czego ślady 
w Jej poszczególnych tomikach, dążyła do maksymalnego skrótu, kondensa-
cji wypowiedzi, która ukrywa i zaciera pracę towarzyszącą każdemu napisa-
nemu słowu. Mistrzostwo tej formy wyrazu osiągnęła w tomiku Błyski, gdzie 
wiersz zamienił się w zapadający w pamięć aforyzm, a cytaty z życia i cytaty 
z przeczytanych książek stopiły się w niezwykłą całość. 

*
W swoich wierszach harmonijnie godziła ze sobą intensywną zmysło-

wość z intelektualnym rygorem, swobodną prostotę wyrazu z wielorakimi 
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kulturowymi reminiscencjami, dokładność i precyzję opisu z imponującą erudy-
cją. Tajemnicą Jej poezji pozostaje to, w jaki sposób owe opisy, nieraz zanurzo-
ne w banalnej codzienności, nie sprowadzały się do biernej rejestracji postaw 
i zdarzeń, zaś znakomita znajomość kultury europejskiej i amerykańskiej nie 
przeobrażała się w literacką sztukaterię. Była kolekcjonerką scenek obyczajo-
wych, które obserwowała i zapisywała w rozmaitych miejscach i odległych od 
siebie w czasie momentach podczas swoich podróży po świecie. Ale te scenki – 
w Kazimierzu, Bretanii, Antwerpii, Paryżu, Rzymie, Nowym Jorku – natychmiast 
przywoływały osoby i zdarzenia z bliższej i odległej przeszłości. W poetyckich 
kadrach przegląda się historia jej generacji, uroda i tragizm ludzkiego losu, a za-
razem – cała tradycja kultury śródziemnomorskiej.

*
Bez wątpienia czuła się częścią poetyckiej konfraterni, która przekraczała 

granice czasu i przestrzeni. Poczucie współobecności przejawiało się w wielo-
rakich cytatach poprzedników, ale także w formie uobecnienia: jak w wierszu 
Igraszki snu, gdzie pojawia się francuski surrealista Robert Desnos, jak w wierszu 
Do Zbigniewa Herberta, przywołującym pobyty poety w Sienie, jak w wierszu 
CV, poświęconym, niewymienionemu z nazwiska, Arturowi Międzyrzeckie-
mu, jak w wierszu Do Williama Carlosa Williamsa, który „dążąc do najwyższej 
prostoty”, przeżył „największy swój zawód”, czy w wierszu Via Condotti, gdzie 
przypomnieni zostają, utrwaleni przez Miłosza w Café Greco, on sam oraz Jerzy 
Turowicz. Nobliście, który bardzo cenił jej twórczość poetycką, złożyła najpięk-
niejszy hołd słowami: „Irys chwali się, że opisał go Miłosz”.

*
Osobną Jej „rodziną” byli malarze, kompozytorzy i muzycy. Potrafiła ze 

znawstwem komentować płótna dawnych mistrzów oraz utwory muzyczne. 
Jest to temat na oddzielne obszerne studium. Zatrzymywała się przy obrazach 
między innymi Tintoretta, Vermeera i Rembrandta. Jeden z utworów poświęciła 
drzewom „wziętym w miłosną niewolę sztuki” we Francji przez Sisleya, Pissarra, 
Corota, Rousseau, Van Gogha, Cézanne’a, Courbeta i Watteau. Ale pisała tak-
że z wdzięcznością wrażliwej słuchaczki o Kantatach Bacha i Kantacie Schütza, 
o późnych utworach Rossiniego, o Szczęśliwej podróży Beethovena, przesłanej 
w darze Goethemu, o tragicznych losach Światosława Richtera. 

*
Jej uwagę przyciągali nade wszystko ludzie, spotykani na różnych kon-

tynentach, ale pozostawała także wrażliwa na dzieje pojedynczych, „zanie-
dbanych” przedmiotów, jak w pięknym wierszu Na przybycie do domu starego 
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bretońskiego kredensu. Olśniewał ją momentalny splendor przyrody, ale z czułą 
empatią zwracała się ku jakże podobnym do ludzkich, nieraz tragicznym losom 
innych stworzeń – ptaków i zwierząt. Identyfikuje się ze „starą jabłonią rosnącą 
w Pensylwanii”. Pisze przejmująco o „tragedii czerwonego łososia”, który z nara-
żeniem życia zdąża do źródeł rzeki, gdzie przyszedł na świat. Jest także autorką, 
pewnie jedynego w polskiej poezji, żartobliwego i czułego zarazem portretu 
krowy. To właśnie „żałosny głos” krowy, „skarga na śmierć zwierzęcą i człowie-
czą / ze wspólnego artykułu zasądzoną” rozlegnie się, „Nim się odezwą archa-
nielskie trąby”.

*
Głównym tematem Jej wierszy jest niszcząca, Heraklitejska rzeka czasu, któ-

ra porywa ze sobą cywilizacje, kraje i ludzi, wytwory kultury i twory przyrody. 
Po tragicznych dwudziestowiecznych doświadczeniach historycznych wpatry-
wała się w nią, szukając, jak Miłosz, ocalenia w kruchym poetyckim słowie. Po-
dobnie jak on „myślała wierszem”. Szczególnie poruszające są Jej późne utwory, 
w których z odważnym namysłem zmaga się ze swoją starością i zbliżającą się 
śmiercią.

*
Charakterystyczne, że metafizyczny wymiar istnienia w tych wierszach od-

słania się niezwykle dyskretnie, jakby z ociąganiem. Jak w modlitwie Dzięki Ci 
Boże w cyklu Americana, jak w pięknych wierszach z tomu Jasne niejasne: W hoł-
dzie dla Tintoretta, Getsemane, Alleluja, Nie wiem. W Błyskach pada pytanie:

A może Chrystusa da się uratować od niepotrzebnej śmierci na krzyżu, po mękach
                                                                           tych z Birkenau, Majdanka i Oświęcimia.
Czy to nie dosyć, żeby zbawić resztę ludzkości?

*
Jeszcze jeden cytat, nabierający obecnie szczególnej aktualności:

Gdyby go tak wywrócić podszewką na wierzch jak pajaca z sukna i wytrząsnąć 
                                                                                                         zawartość tego worka?
Wyleciałoby trochę trocin, ukryta sprężyna kwakanie: Precz z Murzynami! Precz z Żydami!
A potem: Ojczyzna! Ojczyzna! Ojczyzna!

*
Będzie nam dotkliwie brakowało Jej obecności, Jej nowych wierszy.




