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1 tę książkę warto zacząć czytać od końca. 
Dopiero bowiem w zamykającej ją roz‑

mowie Barbara toruńczyk daje pełniejsze 
przyzwolenie na odsłonięcie autobiogra‑
ficznej podszewki łączącej większość ze‑
branych w tym tomie szkiców, tłumaczy 
sens dokonywanych życiowych wyborów, 
problematyzuje – sprowokowana przez 
rozmówczynię – kwestię częstej rezygnacji 
z używania „ja” we własnych tekstach na 
rzecz zastępowania go mocnym pokole‑
niowym „my”. Wciągnięci zostajemy za‑
tem – za sprawą pytań agnieszki Papie‑
skiej – w to, co w ogóle można by nazwać 
sednem ostatnich książek toruńczyk, nie 
ulega przecież wątpliwości, że Żywe cienie, 
Z opowieści wschodnioeuropejskich i Nit-
ka Ariadny układają się w pewną spójną 
całość, jakąś formę trylogii. Spójną, lecz 
opartą przy tym na różnych dominantach. 
Pierwsza z tych pozycji ufundowana zo‑
stała w dużej mierze na uprzywilejowaniu 
odruchu wspominania, bohaterowie wyła‑
niali się przed nami dzięki pracy pamięci, 
druga – była przede wszystkim sprawozda‑
niem z przeżywania czasów naznaczonych 
brutalnym wtargnięciem w życie polityki 
jednostki, nieprzypadkowo patronował jej 

tony Judt, którego pamięci została poświę‑
cona. Nitka Ariadny jest zaś głównie opo‑
wieścią o uwodzącej sile słowa, o tym, co 
z każdym z nas mogą zrobić litery, o ryzy‑
ku, jakie wiąże się z czytaniem i o tym, jak 
może nas ono przemienić. literatura nie 
jest tu jednak w żadnym wypadku trak‑
towana prostodusznie: właściwym tema‑
tem toruńczyk pozostaje przez cały czas 
problem zakresu jej oddziaływania i od‑
powiedzialności w wieku ideologii.

2  „Byliśmy ukształtowani przez literatu‑
rę” – wyznaje ona, by po chwili dodać: 

„Ja nie myślałam jak polityk – za co się zła‑
pać, żeby móc kształtować rzeczywistość. 
to się po prostu czuło, że nowe perspek‑
tywy myślenia otwierają ludzie, którzy po‑
sługują się słowem”. W najnowszych tomie 
toruńczyk chce im oddać sprawiedliwość. 
Przygląda się więc raz jeszcze swoim daw‑
nym mistrzom (szczególnie uprzywile‑
jowani tu zostali zbigniew Herbert oraz 
czesław miłosz), opukuje dziś uważnie 
ich dorobek, ale i wciąż wiernie im towa‑
rzyszy – w innej jednak niż przed laty roli. 
intymność lektury ulega tu upublicznieniu, 
zachwyt czytelniczki staje się zachwytem 
edytora, wydawcy, mogącego udostępnić 
dzieła następnym pokoleniom czytelni‑
ków. z równą troską zastanawia się au‑
torka także nad pisarzami swego poko‑
lenia (m.in. nad Stanisławem Barańcza‑
kiem i adamem zagajewskim), obserwuje 
ich ewolucję – podpatruje przecież w ten 
sposób owych uczniów sprzed lat, z któ‑
rymi razem przeżywała podobne książ‑
kowe uniesienia, śledzi to, co zapamiętali 
oni z tamtych lekcji, z sympatią przygląda 
się temu, w jaki sposób ówczesne wnioski 
z czasem przetworzyli, naznaczając je co‑
raz wyraźniej  piętnem własnej osobowości. 
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rozgryzając mechanizmy kontynuacji, 
zmusza zaś niejako odbiorcę do postawie‑
nia jeszcze jednego pytania: o to, co z tego 
dziedzictwa pozostanie, jak zostanie ono 
przejęte i zrozumiane przez tych, którzy 
dopiero teraz przechodzą swoją inicjację 
w kulturę. nie towarzyszy jej jednak w tych 
obserwacjach – co znamienne – szczegól‑
ny niepokój. toruńczyk bezwzględnie ufa 
kulturze wysokiej, wierzy w siłę jej dykcji 
i nie boi się używania słów podniosłych, 
jeśli tylko dotykają one w jej przekonaniu 
istoty rzeczy.

3 czytelnik znający prace jej rówieśni‑
ków natychmiast uchwyci jeden z koń‑

ców podsuwanej mu nitki: przypomni so‑
bie chociażby Z dziejów honoru w Polsce 
adama michnika czy Książki zbójeckie 
Wojciecha karpińskiego, te dwa jakże cha‑
rakterystyczne, dużo przy tym wcześniej‑
sze, swoiste dzienniki lektury. ten trop nie 
jest przypadkowy: pokoleniowa perspekty‑
wa bardzo wyraźnie organizuje tę książkę 
i toruńczyk w pełni świadomie do tamtych 
pozycji nawiązuje, wiedząc przy tym do‑
skonale, że musi spróbować opisać swoje 
lekturowe doświadczenie inaczej, bo też 
inny zupełnie jest dziś punkt, z którego mó‑
wi. tym niemniej w wielu szkicach w tym 
tomie rozpoznać można ślady dobrze zna‑
nej retoryki, uchwycić moment wejścia 
w pewne koleiny czytania. tak toruńczyk, 
jak wcześniej michnik i karpiński, bar‑
dzo wyraźnie akcentowali wychowawczy 
wymiar lektury, daleki oczywiście od na‑
chalnej pedagogiki. mistrzowie – w wielu 
wypadkach wspólni dla całej tej generacji 

– wpajać jej mieli głównie kodeks etyczny, 
uczyli wierności wartościom, niezależno‑
ści myślenia, a także zdrowego dystansu, 
który każe przyglądać się krytycznie za‑

równo temu, jak zjawiska są opisywane, 
jak i temu, jak się samemu je ocenia. Bły‑
skotliwości analiz bardzo często towarzy‑
szyła w komentarzach sprzed lat żarliwość 
słowa: wiele z tych szkiców wprowadzało 
przecież pisarzy emigracyjnych w krajo‑
we życie intelektualne, trud interpretacji 
brał zaś swój początek z potrzeby propa‑
gowania, wynikającej z poczucia długu 
i wdzięczności. Prowadziło to wówczas 
do dodatkowej nobilitacji eseju: gatunek 
ten bowiem z łatwością wchłaniał w sie‑
bie zarówno chęć zaakcentowania prywat‑
ności, jak i uwypuklenia uniwersalnego 
wymiaru. Dziś ten język opisu wydaje się 
mniej pociągający, jakby wykorzystano już 
w dużym stopniu tkwiące w nim możli‑
wości. W efekcie za najlepsze uważam te 
teksty toruńczyk z Nitki Ariadny, w któ‑
rych oddala się ona od wcześniej wypra‑
cowanych sposobów argumentacji; a więc 
teksty chłodnego analityka, który bardzo 
starannie przepracował doświadczenie za‑
angażowania; te wystąpienia, w których 
dochodzi do głosu nie tyle redaktor na‑
czelna „zeszytów literackich”, konsekwen‑
tnie broniąca linii programowej pisma, co 
finezyjna badaczka, która u progu lat 80. 
porzuciła naukową karierę.

4 Wrażliwość i temperament autorki naj‑
pełniej widać w wypowiedziach doty‑

czących styku literatury i ideologii, o tym 
natomiast, że temat ten jest jej szczególnie 
bliski świadczyć może to, że zdecydowała 
się na przedruk szkiców dotyczących tej 
problematyki przygotowywanych w bar‑
dzo różnych okresach. Pochodzący z końca 
lat 70. artykuł o środowisku „Sztuki i na‑
rodu” łączy się blisko tematycznie z ob‑
szerną rozmową z Gustawem Herlingiem‑

‑Grudzińskim, szczególnie ważkim uzu‑
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pełnieniem tamtych rozważań pozostaje 
zaś napisany w 2011 roku tekst o miłoszu, 
poświęcony analizie jego tużpowojennych 
wyborów światopoglądowych. Powinien 
się z tymi komentarzami zapoznać każdy, 
kto oskarża „zeszyty literackie” o piękno‑
duchostwo i chronienie się w wieży z ko‑
ści słoniowej. toruńczyk z tych wcześniej 
rozproszonych ogniw próbuje utkać pew‑
ną konsekwentną narrację o przygodzie 
dwudziestowiecznej polskiej kultury, kreśli 
mapę jej politycznych uwarunkowań. Bar‑
dzo precyzyjnie rekonstruuje w tych teks‑
tach okoliczności funkcjonowania litera‑
tury, stara się uchwycić mechanizmy for‑
mułowanych pod jej adresem oczekiwań, 
opisuje ideologiczne pułapki, czyhające 
na ludzi parających się słowem. W swo‑
ich ocenach daleka jest od jakichkolwiek 
uproszczeń: literatura – uchwycona w bar‑
dzo wyrazistej historyczno‑socjologicznej 
perspektywie – okazuje się sprawą życia; 
nakreślenie jej ograniczeń staje się nie‑
zbędną glosą pozwalającą na wyjaśnienie, 
jaką rolę miała ona do spełnienia w bio‑
grafiach całych pokoleń.

5 z wymienionych wyżej tekstów najcie‑
kawsza w tym kontekście jest zapew‑

ne rozmowa z Herlingiem‑Grudzińskim – 
ta staje się bowiem dość nieoczekiwanie 
jednym z najtrafniejszych wprowadzeń 
w twórczość tego pisarza; pisarza, który 
się stopniowo przed interlokutorką odsła‑
nia, dotykając w tym dialogu także tych 
kwestii (takich jak żydowskie pochodze‑
nie, temat zagłady), których zazwyczaj 
unikał. my zaś podpatrujemy samą to‑
ruńczyk przy pracy: skupioną, zadającą 
pytania lakoniczne, lecz celne, trafiające 
w punkt, pytającą o fakty, które pozwa‑
lają na wyjaśnienie kolejnych motywacji 

Herlinga, przenikliwie charakteryzującą 
wreszcie najważniejsze rysy tego pisarstwa 
i potrafiącą spójnie połączyć namysł nad 
prozą z usytuowaniem jej w społeczno‑po‑
litycznym kontekście Podczas tej rozmowy 
dotykamy tego, co autorka celowo w wie‑
ku tekstach ukrywa, przesłaniając własną 
jednostkowość: widzimy toruńczyk jako 
osobowość, mogącą na równych prawach 
wejść w dialog z każdym ze swoich boha‑
terów. Nitkę Ariadny od wspomnianych 
książek michnika i karpińskiego różni 
wszakże przede wszystkim jedno: nie ma 
ona w żadnym miejscu charakteru Bil-
dungsroman, została napisana przez oso‑
bę w pełni dojrzałą, przez kogoś, kto dziś 
sam – zwłaszcza wobec młodszych czytel‑
ników – mógłby wejść w rolę nauczyciela.

6 Sama autorka pewnie z takim posta‑
wieniem sprawy nie do końca by się 

zgodziła: szkice zgromadzone w tym to‑
mie dobitnie pokazują, że przypisuje so‑
bie raczej rolę pośrednika, którego zada‑
niem jest podtrzymywanie pamięci. ten 
wymiar międzypokoleniowego transferu 
jest jednak w tej książce wyraźnie obecny: 
nie bez powodu zapewne otwiera ją tekst 
poświęcony korespondencji zbigniewa 
Herberta i Henryka elzenberga. opis ich 
relacji pod piórem toruńczyk przechodzi 
w klasyczną historię paidei, doświadczenia 
paradygmatycznego – i nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że autorka chce w ten spo‑
sób pokrótce nie tylko nazwać to także, co 
było jej udziałem, ale i opisać to, co może 
przydarzyć się odbiorcy, który za sprawą 
jej wskazań sięgnie do – Herberta, miło‑
sza, Josifa Brodskiego, ale i młodszych – 
pisarzy jej generacji. komuś, kto zechce 
uchwycić rwącą się nić kultury.
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