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1 Kiedy w 1978 roku Maria Danilewicz‑
‑Zielińska ogłaszała w Paryżu swo‑

je klasyczne dzisiaj Szkice o literaturze 
emigracyjnej, nie poświęciła osobnego 
rozdziału emigracyjnej epistologra‑
fii. Wówczas było to usprawiedliwione 
i zrozumiałe. Z perspektywy roku 2012 – 
gdy otrzymujemy kolejne, często bar‑
dzo obszerne i niezwykle ciekawe tomy 
korespondencji (np. Jerzego Giedroycia 
czy Mieczysława Grydzewskiego) – taki 
osobny rozdział dotyczący emigracyjnego 
listopisania wydaje się czymś oczywistym 
i zrozumiałym. Emigracyjna epistolografia 
była fenomenem tyleż świetnym, co nieja‑
ko wymuszonym przez warunki, w jakich 
przyszło funkcjonować wówczas pisarzom, 
rozproszonym po całym niemal świecie, 
oddalonym od siebie o tysiące czasem 
kilometrów, zmuszonym do komuni‑
kowania się za pomocą listów właśnie. 
Listy były najwygodniejszą i – co ważne 
wówczas – najtańszą formą kontaktów 
literackich, zastępującą też tradycyjne 
instytucje literackie, takie jak kawiarnia, 
salon czy redakcja. Dlatego emigracyjna 
epistolografia stała się zjawiskiem zna‑
czącym nie tylko ilościowo. Dowodem 
znakomite listy nie tylko sławnego już za 
życia w tej dziedzinie Jerzego Stempow‑
skiego, ale też Andrzeja Bobkowskiego, 
epistolografa namiętnego i znakomitego 
(zob. np. jego listy do Giedroycia i matki), 
czy Sławomira Mrożka (korespondencja 
z Wojciechem Skalmowskim). Na ich 
przykładzie widać zresztą, jak list – jako 
parerga, uboczny produkt twórczości, jej 
margines – wysuwa się z biegiem czasu na 
plan pierwszy całego dzieła takich twór‑
ców jak Bobkowski właśnie. 

2 Ktoś jednak zapytałby, kiedy mamy 
do czynienia z epistolografem zna‑

komitym, wybitnym, świetnym…? Nie 
wystarczy przecież autorytet nazwiska 
autora, bo na przykład Gombrowicz był 
epistolografem raczej nieciekawym, a jego 
listy – jakkolwiek ciekawe dla biografów 
i „gombrowiczologów” – trudno nazwać 
porywającymi. Rzecz też nie w ilości 
pozostawionych przez pisarza listów, 
ich rozmiarze, a nawet nie w urodzie ję‑
zyka czy oryginalności myśli. To ważne 
oczywiście – jak ważna, pociągająca jest 
sylwiczność listu, jego tematyczna albo 
stylistyczna różnorodność. Najważniejszy 
jest jednak w listach ich autor lub autorzy, 
ciekawią nas oni jako ludzie żywi. Szuka‑
my w liście sygnatury autorskiej, osobo‑
wości pisarza, osobowości nieupozowa‑
nej, autentycznej, odsłanianej od strony 
prywatnej, a więc jakby nieoficjalnej. List 
daje nam złudzenie bycia tuż obok pisa‑
rza, ujrzenia go bez maski, jakby od kulis, 
w garderobie jego duszy i w laboratorium 
jego stylu. To obiecuje list, tego chyba 
oczekujemy od znakomitego listopisarza: 
ukazania nam intymnego autoportretu 
autora i jego epoki. Intymność dotyczy 
tego, o czym nie trzeba głośno mówić, 
czego w określonym kontekście historycz‑
nym opowiadać się nie powinno, co jest 
jakoś niecenzuralne, także z perspekty‑
wy samego autora listów, który w nich 
wypowiada to, co niewyrażalne gdzie 
indziej. Zakres owych tematów „intym‑
nych” jest oczywiście zmienny i szeroki: 
erotyka, choroby, pieniądze, polityka, 
literatura etc.; lecz nie tyle one same 
w sobie są niecenzuralne, ile to, jak się  
o nich pisze.
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3 Z takiej też perspektywy jako ważną, 
a nawet znakomitą, a poniekąd wzor‑

cową nazwałbym doskonale opracowa‑
ną przez Beatę Dorosz, bardzo obszerną 
korespondencję Jana Lechonia z Mieczy‑
sławem Grydzewskim. O zaciekawieniu, 
z jakim sięgamy do tych listów, decydują 
już same osoby autorów listów. Z jednej 
strony Lechoń, jeden z najważniejszych 
twórców polskich XX wieku, czołowy 
poeta grupy Skamander, tragiczna po‑
stać powojennej emigracji. Z drugiej – 
Grydzewski, przed wybuchem II wojny 
światowej wielki redaktor „Skamandra” 
i „Wiadomości Literackich”, a potem – już 
na emigracji – wieloletni redaktor lon‑
dyńskich „Wiadomości”, ważnego pisma 

„niezłomnych i nieprzejednanych”, jak je 
określił Rafał Habielski. 

Istotny, intrygujący jest też rozmiar 
korespondencji Lechonia z Grydzewskim. 
Opublikowany przez Dorosz zbiór liczy aż 
475 listów, w tym 248 Lechonia oraz 227 
Grydzewskiego. Nie jest ten zbiór wpraw‑
dzie kompletny – niektóre listy się nie za‑
chowały – ale i tak swoją objętością prze‑
wyższa większość wydanych do tej pory 
tomów korespondencji emigracyjnej. Choć 
podtytuł edycji określa, iż zgromadzone 
w niej listy pochodzą z lat 1923 – 1956, to 
w istocie większość pochodzi z okresu 
już powojennego, a ściślej z lat 1947 – 1956. 
Apogeum tej korespondencji – jak skru‑
pulatnie wylicza Dorosz – przypada na 
rok 1954, kiedy to Lechoń i Grydzew‑
ski wymienili 107 listów, a więc pisali do 
siebie średnio co 3 dni, co związane było 
z zainicjowaną przez redaktora „Wiado‑
mości” edycją Poezji zebranych 1916 – 1953 
Lechonia. W związku tym bywały dni 
takie jak 5 listopada 1954 roku, kiedy to 

Lechoń potrafił wysyłać do Grydzewskiego 
3 listy! Oczywiście, listy te miały rozma‑
ity charakter i rozmiar – z jednej strony 
mamy 12‑stronicowy list Grydzewskiego 
z 16 marca 1941 roku, z drugiej – jednoz‑
daniowy telegram: „Sorry, Grydzewski” 
z 24 lutego 1954 roku.

Rozmiar i specyfikę tej koresponden‑
cji tłumaczy fakt, że spotykali się w niej 
ludzie połączeni od wielu już lat przyjaź‑
nią i zarazem od lat ze sobą współpracu‑
jący, bo Lechoń był czołowym autorem 

„Skamandra” i „Wiadomości Literackich”, 
a po II wojnie światowej – „Wiadomo‑
ści”. Autor Karmazynowego poematu bar‑
dzo cenił redaktorskie talenty Grydzew‑
skiego, uważał „Wiadomości” za najważ‑
niejsze polskie pismo literackie. „To było 
ostatnio jedyne, co jeszcze zostało z pol‑
skiej kultury [ … ]” – pisał do Grydzew‑
skiego w roku 1948, gdy przyjaciel – po 
raz pierwszy, ale nie ostatni – sygnalizo‑
wał, że tygodnik przestanie wychodzić.

 Z kolei redaktor podziwiał pisarstwo 
Lechonia, czemu dawał wielokrotnie do‑
wody, chwaląc jego wiersze w listach, przy‑
gotowując wspomniany wybór, poświęca‑
jąc poecie specjalne numery „Wiadomo‑
ści”. Równocześnie od roku 1940, kiedy to 
spotkali się w Paryżu, obaj przyjaciele nie 
mogli się osobiście zobaczyć po raz kolejny. 
Lechoń wielokrotnie zachęcał Grydzew‑
skiego do przenosin lub choćby do wizyty 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał 
od 1941 roku, ale bez skutku. Nie udał się 
też zresztą poecie wyjazd do Europy, na 
co liczył z kolei redaktor „Wiadomości”.

Ta rozłąka dodatkowo tłumaczy in‑
tensywność tej korespondencji, w której 
rolę pierwszoplanową – jak słusznie za‑
uważa Dorosz – odgrywa Lechoń. Lubił 
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on zresztą pisać listy, sporo ich pozosta‑
wił po sobie, o czym świadczą publika‑
cje w czasopismach czy edycje książkowe, 
że wspomnę wydane w 1987 roku listy do 
Jackowskiej czy niedawno opublikowaną 
korespondencję z Rafałem i Zofią Mal‑
czewskimi. Ta epistolograficzna aktywność 
poety wiązała się z tym, co Iwaszkiewicz 
określał sarkastycznie mianem jego „to‑
warzyskości”, której to potrzeby nie mogła 
wypełnić sytuacja emigracyjnego osamot‑
nienia, tak dotkliwie odczuwanego przez 
Lechonia. List zastępował mu trochę ka‑
wiarniane rozmowy prowadzone niegdyś 
w Warszawie i Paryżu. „Drogi Mietku! – 
pisał więc w sierpniu 1946 roku. – Nie 
masz pojęcia, jak bardzo jestem stęsknio‑
ny do rozmów takich jak Twoja książka 
budzi, a których nie można tu prowadzić, 
bo po prostu Nowy Jork ma w samym 
powietrzu coś przeciwnego poezji [ … ]”.

Stąd znaczenie, jakie dlań miała kore‑
spondencja z Grydzewskim. Wykracza‑
ła ona znacznie poza relację pisarz − re‑
daktor i nie przypadkiem poeta określał 
swoje listy mianem spowiedzi. Zwierzał 
się w nich bowiem ze swych osobistych 
sukcesów i – znacznie częstszych – kło‑
potów, informował o planach literackich, 
komentował wydarzenia polityczne i li‑
terackie, plotkował na temat wspólnych 
znajomych, często też – pełen zwątpienia 
w wartość swoich wierszy – szukał u Gry‑
dzewskiego słów otuchy i pocieszenia, z re‑
daktorem wiązał nadzieje na swe ocalenie 
jako artysty. „[ … ] Gdyby nie Ty – pisał 
mu w 1954 roku – byłbym umarł za życia 
i jeżeli może będę żył po śmierci – Tobie 
to będę zawdzięczał”. 

W sumie kreślił Lechoń swój fascynu‑
jący autoportret, tworzył coś w rodzaju 

epistolograficznej powieści autobiogra‑
ficznej, od pewnego momentu paralelnej 
i zarazem komplementarnej do pisanego 
od roku 1949 Dziennika, choć zdaniem 
Dorosz od tego ostatniego „powieści” bar‑
dziej autentycznej, bo nie pomyślanej jako 
rzecz do druku, a tym samym mniej upo‑
zowanej, bardziej jeszcze prywatnej i nie‑
przeznaczonej dla szerszej publiczności. 

Tak zresztą sądził sam Lechoń, napo‑
minając kilka razy Grydzewskiego, aby 
nie publikował jego listów: „Naturalnie, 
mój drogi, za ż a d n e  s k a r b y  ś w i a t a 
nie drukuj nic z moich listów. Obowią‑
zuję Cię do tego pod przysięgą przyjaź‑
ni” (list przed 28 I 1950; wszystkie pod‑
kreślenia Lechonia – przyp. mój, M.U.); 

„Oczywiście a n i  j e d n o  z e  z d a ń  t u 
n ap i s a ny c h  n i e  j e s t  d o  d r u k u” (list 
z 5 VIII 1951); i wreszcie: „[ … ] w listach 
do Ciebie spowiadam się tylko dla Ciebie 
i pewnych, a najbliższych” (list z 18 I 1952).

Grydzewski sam bywał świetnym episto‑
lografem, a jako znakomity redaktor starał 
się natychmiast reagować na listy Lechonia 
(jego sławne credo redaktorskie brzmia‑
ło: „Moim ideałem jest odpowiedzieć na 
list przed jego otrzymaniem”), miał więc 
ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. 
Z żalem więc przyjmował stanowisko Le‑
chonia, bo dostrzegał walory koresponden‑
cji swego przyjaciela. „Nie umiem pisać 
w ogóle listów – pisał do przyjaciela już 
w 1941 roku – jestem w tym daleki od Two‑
jej świetnej sztuki epistolarskiej”. Później 
dodawał: „Nie wiem, dlaczego nie napi‑
szesz tego wszystkiego bardzo ciekawego, 
co jest w Twoich listach” (list z 2 IX 1950); 
albo: „[ … ] żałuję, że nie pozwalasz dru‑
kować points from the letters, bo ludziom 
to robi przyjemność” (list z 18 II 1951).
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Autor Arii z kurantem musiał mieć 
jednak świadomość, jak dalece „skanda‑
liczne” są jego wynurzenia. Myślę tu na‑
wet nie o – poruszających, a z perspekty‑
wy Lechonia wstydliwych – szczegółach 
dotyczących jego ubóstwa, nieustannych 
problemów z pieniędzmi czy kłopotów ze 
zdrowiem, o czym poeta pisał czasem tyleż 
szczegółowo, co drastycznie, choć z nieco 
wisielczym humorem – na przykład: „To 
jest właśnie moje życie teraz. Mam z tego 
ciężką nerwicę żołądka, sram krwią od 
miesięcy, chudnę tak, że wyglądam znów 
na portret Kramsztyka” (list z 3 IV 1945).

Jeszcze bardziej drastyczne i brutal‑
ne w sferze językowej i – że się tak wyra‑
żę – ideowej są uwagi Lechonia dotyczące 
współczesnej polityki i kultury. Radykalizm 
ocen poety, z reguły skrajnie negatywnych, 
łączy się tu inwektywami, co razem każe 
mówić o nurcie pamfletowym, a nawet 
paszkwilanckim w tej korespondencji. Le‑
choń sięga do słów najcięższych i najdo‑
tkliwszych, gdy pisze o politykach polskich 
i amerykańskich albo o współczesnych 
sobie pisarzach. Stanisław Mikołajczyk 
to na przykład „największy zdrajca w hi‑
storii polskiej i największa kanalia, jaką 
ziemia polska wydała” (list z 26 VI 1945), 
a Francis Delano Roosevelt to „ostatniego 
rzędu dureń i skurwysyn na miarę gigan‑
tyczną” (list z 11 XII 1954). Równie ostro 
oceniał Lechoń pisarzy polskich, zwłaszcza 
w Polsce Ludowej. „Rudnicki jest oczy‑
wiście skurwysynem” – pisał 2 stycznia 
1950 roku, a Iwaszkiewicz „piękną nudą” 
(list z 28 VIII 1946). Twierdził też, że „ca‑
ła poezja Tuwima od 15 lat – t o  t ł u m a ‑
c z e n i e  P u s z k i n a” (list z 16 II 1950), 
a po lekturze „Odrodzenia” w 1950 roku 
oznajmiał: „Zgroza! Pomimo wszystko 

Gałczyńskiego trzeba będzie skazać na 
dożywotnie więzienie. Tuwima sam wy‑
bronię. Ale bez wieszania się nie obej‑
dzie”. Już w marcu 1948 roku, po lekturze 
recenzji Herlinga‑Grudzińskiego z obu‑
rzeniem pisał, ujawniając od razu swój 
generalnie i a priori krytyczny stosunek 
do literatury powstającej w kraju: „[ … ] 
Miłosz jest to rzadkie gówno, a Stara ce‑
gielnia – stary klozet, w którym sra Wła‑
dek, szofer Jarosława. Ten cały Herling 
pisze tak, jakby nad sztuką w Polsce nie 
było niewidzialnego bata i jakby c a ł a 
ona niemal nie była aktem niewoli”. 

Lechoń równie zdecydowanie i bru‑
talnie oceniał literaturę francuską, tak so‑
bie przecież bliską przed II wojną świa‑
tową, o czym świadczą wspomniane li‑
sty do Jackowskiej. Po lekturze Dzienni‑
ka złodzieja Geneta pisał: „Naturalnie, że 
Francja śmierdzi jak gigantyczny klozet” 
(list z 3 XII 1949). Nie lepiej oceniał in‑
nych pisarzy francuskich – na przykład: 

„Znam tego chuja Sartre’a! Cóż to za gua‑
no. A Camus to wspaniała kloaka” (list 
z 2 I 1947); albo o Mauriacu: „[ … ] zupeł‑
ne bydlę [ … ], utajony świntuch, a pew‑
no i truciciel”, który „poza paroma do‑
brymi książkami napisał wiele też zasra‑
nych – na poziomie Mniszkówny” (list 
przed 10 VIII 1950). 

Szczególnie często znęcał się Lechoń 
nad – konkurencyjną i opozycyjną zara‑
zem wobec „Wiadomości” – „Kulturą”. 
O miesięczniku, w którym w 1948 ogło‑
sił wiersz Nike spod Monte Cassino, pisał: 

„[ … ] szkodnicy polityczni, a poza tym 
analfabeci literaccy”, i radził przyjacielowi: 

„Mówię Ci, Mieciu – bij skurwysynów!”. 
W roku 1952 wyznawał Grydzewskiemu: 
„Nie masz pojęcia, jak brzydzi mnie ta 
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banda hipokrytów, bojówkatieli i ducho‑
wych kacapów”, a po roku dodawał: „[ … ] 
uważam, że Giedroycia powinna jakaś bo‑
jówka literacka zbić po dupie (»nie prze‑
cinając skóry«)”.

Największą niechęć, a właściwie nie‑
skrywaną nienawiść pomieszaną z po‑
gardą budził w nim Czesław Miłosz. Au‑
tor Trzech zim zresztą w młodości cenił 
Lechonia. Spotykał się z nim w Paryżu 
w 1934 roku, o czym donosił Iwaszkiewi‑
czowi: „Niedawno w Caselli spotkałem 
się z Lechoniem, parę godzin przegada‑
liśmy w kawiarni, dużo tej rozmowie za‑
wdzięczam, bardzo się do niego przeko‑
nałem i nabrałem szacunku jako do ar‑
tysty”. Jak przypomina Dorosz, wpisując 
się w roku 1935 do Księgi gości Lechonia, 
Miłosz stwierdzał: „»Skończonemu« po‑
ecie hołd od szczeniaka”. 

W korespondencji kierowanej do Gry‑
dzewskiego pisał jednak Lechoń o auto‑
rze Ocalenia w tonacji niezmiennie i szo‑
kująco krytycznej – na przykład: „Spra‑
wę Miłosza w »Kulturze« (jest to podchu‑
jak z dziesięciorzędnym talentem) uwa‑
żam za skandal pierwszej klasy [ … ]”(list 
z 5 VIII 1951); „Jeżeli Miłosz na w sobie 
odrobinę uczciwości, powinien się powie‑
sić, a w każdym razie pójść do fizycznej 
pracy, aby dowieść, że jest z »ludem«. Je‑
go poezja (moim zdaniem psie gówno po‑
za pierwocinami) tak jest potrzebna ludo‑
wi jak »piździe daszek« [ … ]”(list z 2 XIII 
1951); „[ Miłosz ] to małe gówno, z którego 
za 20 lat już najmniejszego smrodu nie 
będzie” (list z 8 III 1952); „[ … ] uważam, 
że jest to postać mauriakowska, godna 
powieści, bo na takich właśnie skurwy‑
synach wybili się dyktatorzy” (list z 24 
III 1952); „[ … ] uważam, że przybył nowy 

Karamazow – odmiana Iwana, ale gorsza” 
(list z 13 VII 1954) itd. itp.

Te negatywne oceny Miłosza, „Kul‑
tury”, Mauriaca czy Geneta były konse‑
kwencją ówczesnych poglądów Lechonia, 
w których patriotyzm, bezkompromisowy 
antykomunizm i zdecydowane odrzuce‑
nie pojałtańskiej Europy łączyły się z nie‑
chęcią wobec lewicowych złudzeń postę‑
pu, a dalej ze swoistym konserwatyzmem, 
odrzucającym niemal wszystko, co awan‑
gardowe i nowoczesne w kulturze. Do‑
rosz cytuje list Lechonia do Giedroycia 
z 25 maja 1949 roku, w którym krytyku‑
jąc fakt publikacji w miesięczniku sław‑
nego reportażu z Polski Aleksandra Jan‑
ty, wyjaśniał swe stanowisko: „[ … ] wy‑
daje mi się [ to ] przecież objawem pew‑
nej tendencji umysłowej, która, śmiem tak 
myśleć, odegrała już straszną rolę w pod‑
daniu się »klerków« różnym »konieczno‑
ściom« i w zaprzepaszczeniu przez pol‑
skich intelektualistów wielkiej moralnej 
linii, która była nie tylko chlubą polskiej 
myśli, ale jednym ze skarbów, tak pate‑
tycznie mówiąc »polskiej duszy«”. 

Czy tłumaczy to stylistyczną brutalność, 
a właściwie wulgarność ocen Lechonia? 
Do pewnego stopnia, choć ważne jest tu 
też przeświadczenie poety, iż jego oceny 
formułowane są w zamkniętej dla innych 
przestrzeni intymnego listu‑wyznania. 
Poza tym te skandaliczne, ale i przecież 
interesujące fragmenty przypominają, że 
w twórczości Lechonia istniał od początku 
nurt pamfletowy, swoiście „futurystyczny”, 
że przypomnę sławnego Herostratesa, któ‑
rego „chuligański” gest w jakiejś mierze 
poeta powtarza w swoich listach, zbliża‑
jąc się zresztą tutaj do postawy Bobkow‑
skiego. Zapewne też Lechoń kontynuował 
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„tonację” krytyczną rodem z II Rzeczypo‑
spolitej, w której – jak wiemy – temperatu‑
ra debat była znacznie wyższa i ostrzejsza 
niż dzisiaj. Listy przypominają wreszcie 
Lechonia‑satryka, autora ciętych szopek 
politycznych albo prześmiewczej, mło‑
dzieńczej Rzeczpospolitej babińskiej. Ko‑
mizm tych utworów zawsze zresztą łączył 
się u pisarza z zatroskaniem o losy Polski, 
odsłaniając jego temperament polityczny. 

Wspomniane oceny są więc ciekawe 
nie dlatego, że mówią coś istotnego czy 
ważnego o Miłoszu, Sartrze czy „Kultu‑
rze”, ale dlatego, że odsłaniają Lechonia 
trochę nieznanego, albo zapomnianego – 
Lechonia politycznego, pisarza‑gwałtow‑
nika, szydercę, człowieka zapalczywego, 
namiętnego, gniewnego, pogrążonego 
w rozpaczy, trochę chwilami strasznego, 
ale chwilami jakoś śmiesznego w swoich 
czasem przenikliwych, czasem chybio‑
nych epistolograficznych szarżach. 

Tragikomiczna pamfletowość listów 
Lechonia łączy się zresztą z jego specy‑
ficznym poczuciem humoru, widocznym 
też w absurdalnej zabawie prowadzonej 
z Grydzewskim na temat Trzy po trzy 
Fredry, o którą to książkę redaktor „Wia‑
domości” pyta regularnie przyjaciela od 
1947 roku. „Moje złośliwości dzisiejsze są 
wyrazem raczej dobrego humoru [ … ]” – 
ostrzegał też Lechoń w jednym z listów 
Grydzewskiego, a po trosze wszystkich 
czytelników jego listów. Nie znaczy to, że 
należy zlekceważyć jego gniew czy tłuma‑
czyć go frustracją pisarza, który przeżywa 
wówczas kryzys twórczy, bo obok ewi‑
dentnych pomyłek i fauli Lechoń prze‑
nikliwiej często niż inni widział opor‑
tunizm lewicowych elit francuskich, nie 
miał też złudzeń co do postaw pisarzy 

kolaborujących z komunistami i trudno 
nie podzielać, a chociażby nie rozumieć 
dzisiaj jego wstrętu do postawy wobec Pol‑
ski Maritaina, Mauriaca czy Rudnickiego.

Grydzewski nie reagował na większość 
z owych ocen Lechonia, częściowo dlate‑
go, że się z nimi po prostu zgadzał. Zga‑
dzał się z Lechoniem w ocenie „Kultury”, 
Miłosza czy pisarzy francuskich. „Rozu‑
miem Tuwima – pisał – rozumiem nawet 
Słonimskiego, nie rozumiem Giedroycia. 
O co tu chodzi? Przecież to nie tylko ponu‑
re, ale i głupie” (list z 9 XII 1949). „Co do 
Miłosza, oczywiście pełna zgoda” – odpo‑
wiadał Lechoniowi w lipcu 1951 roku. Na 
temat mody na Sartre’a ironizował: „Nie 
wiem dobrze, co to jest egzystencjalizm, 
ale chyba to samo, co Horzyca wymyślił 
dwadzieścia kilka lat temu” (list z 18 I 1947). 
Potrafił też być równie ostry jak Lechoń 
w ocenie pisarzy współpracujących z wła‑
dza ludową: „Nie wiem, czy czytałeś Mo‑
ja trasa Z‑W Słonimskiego [ … ]. Cóż za 
skurwysyn” (list z 20 II 1950). 

Słowa te dobrze tłumaczą wrogość 
i „Wiadomości” wobec „Kultury” (i vice 
versa), i strategię Grydzewskiego wobec 
PRL, a wreszcie wobec kultury współczes‑
nej, której sporych nurtów ani on, ani 
Lechoń nie akceptowali (wyjątkiem jest 
tu – o czym za chwilę – stosunek do USA). 

Redaktor „Wiadomości” rzadko więc – 
a jeżeli już, to bez Lechoniowej zapalczy‑
wości – wdawał się w spór z przyjacie‑
lem. Tym samym jego korespondencja 
z autorem Srebrnego i czarnego przypo‑
mina raczej rozmowę niż polemikę czy 
kłótnię. Największe napięcie wywołu‑
ją zmiany dokonywane przez Grydzew‑
skiego w tekstach Lechonia. „Nie godzę 
się na zmianę a n i  j e d n e g o  s ł ow a, na 
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poprawienie an i  j e d n e g o  m e g o  b ł ę du 
j ę z y k o w e g o” – pisał ten ostatni w 1949 
roku, zresztą nadaremnie, co raz po raz 
wywoływało iskrzenie. 

Sprzeciw Grydzewskiego wzbudziła 
też w pewnym momencie uwaga Lechonia, 
że jeden z efemerycznych zresztą autorów 

„Wiadomości”, Aleksander Korczyński, 
pisząc tekst o Ostapie Ortwinie okazał 
się antysemitą. Sprowokowała ona całą, 
interesującą wymianę zdań na temat te‑
go, co i jak można po II wojnie światowej 
pisać o Żydach oraz jaka jest rola Żydów 
w powojennej Polsce i świecie. Co ciekawe, 
Lechoń zajmował tu stanowisko bardziej 
prożydowskie niż posiadający żydowskie 
korzenie Grydzewski. Ten ostatni pisał 
nawet: „Żydzi odgrywają dziś w Polsce 
haniebną rolę (Bezpieka), wiem to nie od 
antysemitów, bo antysemici, przynajmniej 
polscy, wymarli dosłownie i całkowicie, ale 
od Żydów jeżdżących do Polski” (list z 28 
I 1950); albo: „Twierdzę, że Żydzi dzisiejsi, 
puszczeni samopas, mogliby prześcignąć 
najgorsze wzory hitlerowskie” (list z 20 II 
1950). Lechoń żartobliwie komentował: 

„[ … ] pamiętam, że zawsze byłeś endekiem 
i antysemitą. Dodaj, że poza Borowym, je‑
dynym, z którym byłem w przyjaźni”. Nie 
przeszkodziło to zresztą Grydzewskiemu 
wytknąć antysemickich „nalotów” w jednej 
z wypowiedzi Lechonia. Co ciekawe, obaj 
zgadzali się natomiast, że Żeromski był  

„[ … ] w gruncie rzeczy »oenerowskim« 
świętym” – jak stwierdził Lechoń (list 
między 24 VII a 8 IX 1949), a co potem 
jakoś potwierdzał Grydzewski, pisząc 
o autorze Przedwiośnia, że „był jedy‑
nym antysemickim pisarzem w całej li‑
teraturze polskiej. Nawet Bernard Zy‑
gier jest antypatyczny” (list z 18 II 1951).

Grydzewski różnił się też z Lechoniem 
w sprawie oceny niektórych poetów, na 
przykład Iwaszkiewicza („[ … ] żałowałem, 
że nie mogłem dać więcej – podobał mi 
się bardziej niż kiedykolwiek”), ale też 
wyznawał parokrotnie: „Poetów poska‑
mandryckich nie cenię i po prostu nie 
rozróżniam” (list z 15 IX 1946).

Redaktor „Wiadomości” tonował rów‑
nież polityczne nadzieje Lechonia, który 
przekonany o dyletantyzmie przyjacie‑
la w tych sprawach snuł pełne optymi‑
zmu prognozy dotyczące bliskiego jako‑
by wybuchu III wojny światowej czy koń‑
ca Związku Sowieckiego. Redaktor „Wia‑
domości” studził ów entuzjazm. Gdy Le‑
choń mu napisał wiosną 1948 roku: „[ … ] 
zakładam, że d z i a ł a n i a  w o j e n n e  bę‑
dą najpóźniej w przyszłym marcu” i że 

„wojna będzie na pewno”, Grydzewski pi‑
sał z charakterystyczną dla siebie grzecz‑
nością i trzeźwością: „Cieszę się, że moje 
przepowiednie znowu się nie sprawdzą, 
ale jestem zdania, że wojny nie będzie, 
a jeżeli kiedyś rano dowiem się, że Stany 
zawarły z Rosja traktat o nieagresji, nie 
będę się dziwił”. Gdy po śmierci Stalina 
poruszony Lechoń pytał Grydzewskiego: 

„Czy zrobiłeś przygotowania do powrotu? 
Czy chcesz zatrzymać tytuł »Wiadomości«, 
czy wrócisz do dawnego?”, ten mu odpo‑
wiadał: „[ … ] Twoje przepowiednie poli‑
tyczne uważam za zupełną brednię. [ … ] 
W Rosji panuje spokój, nie będzie żadne‑
go przewrotu, będzie szereg kompromi‑
sów, na co się cieszę, bo w Kraju ludziom 
będzie mniej ciężko”.

Bardzo ciekawie rysuje się w tej ko‑
respondencji ewolucja postawy Lecho‑
nia wobec Stanów Zjednoczonych. Po‑
czątkowa nieufność ustępuje wyraźnej 
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fascynacji. Lechoń widzi w Stanach Ba‑
bilon, potem nowożytny Rzym, który 
przejmie dziedzictwo upadającego Za‑
chodu‑Grecji. W roku 1947 pisze, że „tutaj 
żyje się wśród największego hałasu świata 
w nieopisanej samotności duchowej. No‑
wy Jork jest fenomenem, moim zdaniem, 
uniemożliwiającym życie duchowe”, aby 
po roku stwierdzić: „Ameryka jest teraz 
panią zachodniego świata i [ … ] poza nią 
i Rosją nie ma już żadnych państw nie‑
podległych”. Jeszcze później doda: „Im 
dłużej żyję, tym bardziej godzę się z my‑
ślą, że Ameryka jest jednak rajem na tej 
okropnej ziemi” i że jest „najdziwniejszą 
i pasjonującą rzeczywistością naszych 
czasów”. Śledzi więc bacznie to, co się 
dzieje w ówczesnej kulturze amerykań‑
skiej, i przeciwstawia jej osiągnięcia nę‑
dzy kultury francuskiej. Rzadkie w ustach 
Lechonia miano arcydzieła zostanie też 
przyznane Szklanej menażerii Tennessee 
Williamsa. 

Osobny, „wewnętrzny” – jak chce Dorosz – 
nurt w listach Lechonia i Grydzewskiego 
dotyczy wydarzeń z ich życia prywatne‑
go. Grydzewski hołduje zasadzie wstydu 
uczuć zwierzając się przyjacielowi przede 
wszystkim ze swoich kłopotów z redago‑
waniem pisma (od czasu do czasu zapo‑
wiadając jego zamknięcie), ale też dopytu‑
jąc się o losy Zofii Rajchman, swej dawnej 
sympatii, czy lakonicznie informując Le‑
chonia o zauroczeniu „25‑letnią barmaid”. 

W przypadku Lechonia wracają infor‑
macje o heroicznej walce poety o ocalenie 

„Tygodnika Polskiego”, z nękającymi go 
widmami nędzy i chorób, o walce z roz‑
paczą, samotnością, melancholią… „Moje 

życie jak zawsze, tak i teraz, i do końca 
już chyba było, jest i będzie niekończą‑
cą się serią burz i ataków melancholii” – 
przewidywał poeta przenikliwie w liście 
z 18 maja 1948 roku oraz zapisem takich 
serii burz i ataków melancholii są jego 
listy. Kiedy indziej pisał: „[ … ] miałem 
obrzydliwe tygodnie z grypami, melan‑
choliami i pełno kłopotów. [ … ] Słowem – 
dramat, ordynarny dramat poety [ … ]”(list 
z 22 III 1954). 

Do tego dołączało się zwątpienie w swoje 
pisarstwo, które to zwątpienie splatało się 
z żalem wobec emigracyjnej publiczności, 
niedoceniającej wartości wierszy Lecho‑
nia. Żal wzmagało przekonanie o randze 
własnej twórczości. W roku 1949 pisał, że 
we Francji byłby już dawno klasykiem, rok 
wcześniej wyznawał: „[ … ] powiem Ci, że 
uważam, są w Arii z kurantem wiersze tak 
doskonałe, że się tego n i e  w i d z i  – tak 
jak nie widzi się elegancji Brummela”. W li‑
ście z 8 lutego 1950 roku poeta dodawał: 

„[ … ] powiem ci najbezczelniej, że moje 
rzeczy bardzo mi się podobają i że jestem 
pewny, że idą one w poprzek przemijają‑
cym gustom, co wcale nie odbiera im war‑
tości i że moja godzina jeszcze przyjdzie” 
(list z 8 II 1950). Ale też zdarzało mu się 
pytać przyjaciela: „Napisz mi, czy lubisz, 
co Ci posyłam. Nie masz pojęcia, co tu 
za katastrofa z brakiem czytelników”; czy 
nawet: „Czy uważasz, że ja mam talent?”. 
W trakcie przygotowywania przez Gry‑
dzewskiego wyboru swoich wierszy pi‑
sał: „[ … ] z trudem ukrywam przed sobą 
ogarniającą mnie rozpacz. Połowa zawar‑
tych w niej wierszy jest nic nie warta i nie 
sposób, aby ludzie tego nie dostrzegli”. 
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Czasem zresztą w tych autopochwałach 
brzmiała nutka prowokacji lub autoiro‑
nii, jak na przykład wtedy, gdy informując 
Grydzewskiego o pisaniu dziennika (re‑
daktor „Wiadomości” zresztą długo w to 
nie wierzył), dodawał: „Oczywiście lepszy 
od Gide’a”; albo: „Jest to mniej ciekawe 
niż dziennik pensjonarki, ale ciekawsze 
od Gide’a”. „[ … ] Stałem się wielkim me‑
galomanem – zwierzał się jednak Lechoń 
Grydzewskiemu w roku 1950 – ale domy‑
śliłeś się zapewne, że jest to stan, w którym 
największa pewność siebie miesza się z naj‑
czarniejszym zwątpieniem”. Warto o tym 
pamiętać, czytając te „megalomańskie”  
uwagi poety.

Dzisiejszego czytelnika uderzy nie‑
obecność wątku erotycznego w listach 
Lechonia. Wątki homoseksualne są tu 
właściwie nieobecne albo zawoalowane, 
a Dorosz pisze w tym kontekście o „grze 
półzwierzeń i półniedomówień”, zauwa‑
żając, że „wzajemna wymiana informacji 
o sobie w żadnym razie nie ma charakte‑
ru intymnych zwierzeń”. Lechoń o swoich 
perypetiach życiowych pisze więc rzadko, 
dyskretnie i aluzyjnie – na przykład: „Ka‑
zio [ Wierzyński ] ma swoją Halusię, a moja 
Halusia, najlepsza na świecie, będąca mo‑
im poematem, zrobionym kosztem wie‑
lu nienapisanych, jest d o c h o d z ą c a”; 
albo: „W miłości A n a k r e o nt  jest lep‑
szy od Mickiewicza, byle go ograniczyć 
do soboty włącznie”. 

Jeszcze bardzo aluzyjnie też mówi Le‑
choń o doświadczeniach, które pchnę‑
ły go do samobójczej decyzji w czerwcu 
1956 roku. Tak można traktować wyzna‑
nie z listu z 22 marca 1956 roku, kiedy to 

Lechoń pisał do Grydzewskiego: „Zanim 
dobiorę się do pisania – już opadam z sił, 
tyle trzeba innych robót oddalić. A je‑
śli się nie zabrać do pisania – s t r a s z n o!! 
Erynie przychodzą, ale nie w kapeluszach 
z wstążkami, tylko takie straszne jak w Mak‑
becie. Qualis artifex pereo!”.

Ale Grydzewski nie zdawał sobie 
chyba sprawy z dramatu przyjaciela. 
W swoim ostatnim doń liście z 2 kwiet‑
nia 1956 roku dziękował mu za „zabawny 
list” i informował o wyjeździe na mie‑
sięczny urlop do Hiszpanii. „To pech 
straszliwy – dodawał – czekać 15 lat na 
spotkanie i się nie doczekać”. Lechoń 
z kolei w ostatnim liście, pisanym przed  
15 kwietnia 1956 roku, potwierdzał odbiór 
korekty Dziennika i pytał o los swoich 
wierszy. Podpisał się jako „Kolega Se‑
rafinowicz”, przy okazji, tytułem żartu, 
wspominając pytanie kolegi z lat mło‑
dości: „Kolego Serafinowicz! Jesteście  
erotomanem?”.

8 czerwca 1956 roku Lechoń wysko‑
czył z okna hotelu „Hudson” w Nowym 
Jorku. Listy nie rozwiązują zagadki przy‑
czyn owego rozpaczliwego, strasznego ge‑
stu. W tym też sensie – czytana jako po‑
wieść autobiograficzna – koresponden‑
cja Lechonia z Grydzewskim kończy się 
wielkim znakiem zapytania. Na pewno 
jednak pozostaje ważnym, poruszającym, 
chwilami bulwersującym autoportretem 
artysty z okresu wygnania. Są też te listy 
historią wielkiej i wiernej przyjaźni, są 
wreszcie namiętnym świadectwem epo‑
ki, w jakiej przyszło działać Lechoniowi 
i Grydzewskiemu.

Maciej Urbanowski
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