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1te dwa tytuły uzupełniają się i zacho‑
dzą na siebie: Żywe cienie i Z opowieści 

z wschodnioeuropejskich1. Pierwsza książ‑
ka rekonstruuje świat umysłowy, który 
został stworzony przez nie ‑żyjących (po‑
dobnie nieco postąpił Jerzy stempowski 
w swoich Zapiskach dla zjawy); druga to 
autobiografia autorki, na różnych pozio‑
mach i w różnych latach. ciekawe życie, 
powiemy bez wątpienia. Panienka z inte‑
ligenckiego domu, bystra obserwatorka, 
niekonwencjonalna studentka, umysł 
polityczny i socjologiczny, oczarowana 
literaturą, osadzona w mokotowskim 
więzieniu, opozycjonistka, podróżnicz‑
ka, dziewczyna w mini ‑spódniczce, ko‑
chana, kochająca. miłość w „zeszytach 
literackich”: tak rysuje się koda książki, 
co przypomina (niemal) Pana Tadeusza.

ale żarty na bok. o czym więc jest 
ta książka?

Jeszcze raz przywołam nazwisko Je‑
rzego stempowskiego – tym razem jako 
autora Dzieci Warszawy w początkach XX 
stulecia. kiedyś, w przyszłości, padnie za‑
pewne pytanie o dzieci tego samego mias‑
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ta z połowy wieku XX. Będzie się szukało 
ich świadectw, ich zapisów, dowodów ich 
życia. książka toruńczyk, jak mniemam, 
takich właśnie dowodów dostarczy.

i choć autorka nazywa swoją całość 
„opowieścią”, a więc narracją o czymś, co 
już było i zamknęło się nieodwołalnie, nie 
jest to „relacja” i nie jest to „wspomnie‑
nie”. to jeszcze coś innego. książka bo‑
wiem pozostawia prześwit ku teraźniej‑
szości: jest tyleż świadectwem przeszłości, 
co aktualnego życia.

timothy snyder mówi we wstępie: 
„człowiek musi żyć, aby pisać…”. Życie 
każdego autora z europy wschodniej by‑
ło zdominowane przez politykę, geogra‑
ficzna przynależność kształtowała go na‑
wet wbrew woli. Pióro było przyzwycza‑
jone do polityki. Dobrze wiedziała o tym 
szymborska, kiedy nasze dzienne spra‑
wy i nocne sprawy nazwała politycznymi. 
znamię epoki nie dało się wymazać, ale 
czy było ono skazą (jak skłonni są sądzić 
młodsi wchodzący w spór z toruńczyk)?

Dedykuje autorka swoją książkę pa‑
mięci tony Judta. krąg wpływów i przy‑
jaźni jest więc od razu wyraźnie zapo‑
wiedziany. ale do tej dedykacji można 
dopisywać inne nazwiska: leszka koła‑
kowskiego, Jana Józefa lipskiego, Vaclava 
Havla. a ci, których nie ma – choć mogli się 
znaleźć w książce toruńczyk? niewierni, 
nieobecni, ofiary nie ‑pamięci? tropienie 
ich może stać się zadaniem dla tych, któ‑
rzy tamtej epoki świadomie nie przeżyli.

Polityka, którą przeżyła toruńczyk, 
jest dzisiaj częścią pewnej tradycji – czy 
ktoś chce czy nie chce. Polityka, która 
jest tematem książki, przybiera kształt 
specyficzny, naznaczony osobistym do‑
świadczeniem, a zatem osobistym wybo‑

rem (nie wybierałem kalifornii, była mi 
dana – mówił miłosz). i o tym właśnie 
chciałabym napisać.

2Początek książki to esej o kazimie‑
rzu malewiczu oraz esej o programie 

i twórczości „sztuki i narodu”. Dwa wy‑
bory: sztuka awangardy, ideologia i sztuka 
w latach wojny. Pisząc je autorka wyznacza 
świadomie dwie drogi, którymi zamierza 
postępować dalej. awangarda to wzór do 
wykorzystania, wzór do adaptacji – podob‑
nego wyboru dokonał niegdyś adam za‑
gajewski, pisząc o tadeuszu Peiperze. Po‑ 
tem to się zmieni.

lektura „sztuki i narodu” jest aktem 
wieloznacznym, nie chodzi bowiem toruń‑
czyk o likwidatorstwo i rewizję – ale o tra‑
dycję. tradycję zachowań kulturalnych, 
które przekazała grupa „sztuki i narodu”, 
nie wiedząc przecież, że program ten uni‑
cestwi bądź przeinaczy ich własna śmierć.

„szukaliśmy kontaktu z liberalną Pol‑
ską przedwojenną” – powie w innym miej‑
scu toruńczyk. ale nie można było zbu‑
dować tej więzi lekceważąc bądź omija‑
jąc doświadczenie okupacyjnej młodzieży, 
która (w piśmie „kultura Jutra”) dawała 
takie oto przejmujące świadectwo swojej 
świadomości: „naiwni i krótkowzroczni 
sądzą, że wojna obecna toczy się o nowy 
podział surowców, o nowy układ granic 
czy sił politycznych. [ … ] rozumniejsi wi‑
dzą w niej starcie doktryn: liberalizmu 
i totalizmu. [ … ] mało kto jednak zdaje 
sobie sprawę, że te zmagania nowoczes‑
nych narodów mają wszelkie cechy ka‑
tastrofy kosmicznej, że wojna toczy się 
o los naszego gatunku, o sam najwyższy 
sens człowieczeństwa, a mianowicie o byt 
kultury”.
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Fragmentu, który przytaczam, nie ma  
w szkicu toruńczyk. nie pochodzi on bo‑
wiem ze „sztuki i narodu”, przypominam 
go zaś ze względu na tę emocjonalną do‑
bitność, którą odznaczało się pokolenie ta‑
deusza Gajcego i andrzeja trzebińskiego. 
Żarliwa wiara w kulturę była równoznacz‑
na z wiarą w literaturę i jej moc sprawczą. 
i o tym pisze toruńczyk i takie jest chy‑
ba owo odległe, pożądane dziedzictwo jej 
formacji: nie tyle z ideą przewodnią, która 
wielokrotnie polegała krytyce (idea naro‑
dowa), ile z wiarą w posłannictwo literatu‑
ry. Jaki ona przebierze nowoczesny kształt, 
jak go będą wydobywać z przeszłości i two‑
rzyć w warunkach teraźniejszości toruń‑
czyk i jej rówieśnicy – to sprawa następna 
i osobna. idee będą ten krąg zawsze oży‑
wiać, ale to literatura nada im sens.

ogniwem, które miało połączyć poe‑
tów pokolenia wojennego z najbliższą im 

tradycją literacką, był bez wątpienia List 
do Jana Bugaja kazimierza wyki. ale kry‑
tyk skierował go do Baczyńskiego, który 
zgodził się z nim „całkowicie”. nie podjął 
się mediacji z trzebińskim czy Gajcym, 
czego można dziś żałować.

3kim byli: pokoleniem, środowiskiem, 
formacją? kim są teraz?
takie pytania padły na początku dys‑

kusji o książce Barbary toruńczyk (która 
odbyła się w krytyce Politycznej). Podob‑
ne pytanie zadawała pokoleniom lidia 
Burska: chciała wiedzieć, czy one napraw‑
dę istnieją. wahając się napisała przecież 
książkę o pokoleniu 1968, uznając tym sa‑
mym, iż data urodzenia i związane z nią 
uczestnictwo w historii mogą zapowiadać 
określone przywileje. lecz nie są one dane 
wszystkim  –  wiedział już o tym kazimierz 
wyka, gdy wspólnocie przyznawał prawo 

Barbara toruńczyk
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do losu szczególnego, który postawi ją – 
po latach – w awangardzie świadomości. 
los ten trudno oczywiście przewidzieć, 
nie są go nigdy świadomi owi wybrańcy. 

„nasze tak zwane tragiczne pokolenie” – 
pisał w jednym z listów do przyjaciela Je‑
rzy andrzejewski.

Gdyby nie było dzieci warszawy z lat 
60., nie byłoby, być może, pokolenia 1968 
i jego bagażu zarówno ideowego, jak i lite‑
rackiego. Środowisko odegrało więc rolę 
istotną w krzepnięciu formacji – najbar‑
dziej, jak sądzę, solidarnej w powojennej 
polskiej kulturze. i nie o miłość tylko cho‑
dzi. tyleż o ciekawość i odwagę, o pociąg 
do buntowniczej przygody, o ducha walki, 
podejmowanej wtedy, gdy walka – a za‑
tem określone czyny – była maksymalnie 
niebezpieczna.

mówi się teraz o marksistowskich ko‑
rzeniach tej formacji. to zrozumiałe, na‑
wet oczywiste: królem był wtedy leszek 
kołakowski…

Świadomość historyczna rodzi się, jak 
sądzą historiografowie, w zetknięciu z po‑
jedynczymi faktami o takim nasileniu, iż 
wpływają na przyszły kształt dziejów (jak‑
by powiedział Brzozowski).

Gdzie byłeś, gdy zabito kennedy’ego? 
Gdzie byłeś, gdy podpisano list 34? Gdzie 
byłeś, gdy ogłoszono stan wojenny? Po‑
kolenie Barbary toruńczyk doświadczy‑
ło już znaczenia dwóch pierwszych py‑
tań, słyszało o nich (jako wrażliwi i cie‑
kawi uczniowie…). marzec 1968 przemoc 
umysłową zrealizował praktycznie. stan 
wojenny utwierdził ich zaś w przeświad‑
czeniu, że tylko literatura i sztuka są gwa‑
rantami duchowego ocalenia. osoby, któ‑
re w Paryżu założyły „zeszyty literackie”, 
nie tworzyły jakiejś grupy instytucjonal‑

nej. nie wszyscy nawet znali się osobiście. 
Pismo zwracało się do określonych czy‑
telników, jego zespół zaś czytał określo‑
ne książki. ten impuls okazał się twórczy. 
Porównano kiedyś „zeszyty …” do mi‑
riamowskiej „chimery”. to ciekawa in‑
tuicja, bo krąg personalny autorów pis‑
ma nie podległ, na przestrzeni lat, istot‑
nym zmianom, rewolucjom, zdradom 
i nowym wyborom. wierność wyborom 
merytorycznym (a więc przeciwieństwo 
pluralizmu za wszelką cenę) toruńczyk 
deklaruje, z naciskiem, jako etyczną i ar‑
tystyczną zasadę swojego pisma.

ale pamiętać trzeba, iż miejscem tego 
formacyjnego środowiska była nie tylko 
warszawa. częścią jego wcześniejszego 
życiorysu jest bez wątpienia epizod kra‑
kowski – poetycki przed wszystkim, nie 
tylko ideowy, nowe języki i nowy styl 
wiersza bliskiego przede wszystkim hi‑
storycznej, czyli Peiperowskiej awangar‑
dzie, ta polsko ‑krakowska wersja kontr‑
kultury. ale książkę aldony Jawłowskiej 
czytało się i w krakowie, i w warszawie, 
mając świadomość, iż jest się w niej tyl‑
ko epizodem, ale heroicznym, na swój 
sposób. Dziwi mnie więc konsekwentna 
niechęć adama zagajewskiego do sie‑
bie – piszącego w tamtych latach. a na‑
pisał wtedy parę do dziś poruszających  
wierszy.

4w książce toruńczyk wyróżniłabym 
dwa teksty. Pokazują one jej możliwo‑

ści pisarskie i jej horyzonty myślowe, a tak‑
że stygmatyzują jej opowieść. Pierwszy to 
historia europy Środka, drugi – różny od 
niego – to Apel Antygony.

Budowanie tradycji i obrona ojców 
upokorzonych przez krytyków lewicy 
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(chodzi o udział w wojnie w Hiszpanii) 
zakreślają rozpiętość myślowego stano‑
wiska autorki: bez ciągłości, w jej dwu 
znaczeniach – umysłowym i rodzinnym, 
nie jesteśmy kulturowo określeni.

z tych postaw, jasnych i stanowczych, 
gorących, nie letnich bądź zimnych, wy‑
wodzi się ton i meritum rozmowy, jaką 
z Barbarą toruńczyk przeprowadził ce‑
zary michalski (jeden z ciekawszych wy‑
wiadów ostatnich lat).

chodzi w nim znowu o mistrzostwo 
i tradycję.

uderza zdanie michalskiego: „mistrz 
to ten, któremu skaczemy do gardła…”. 
rozmówca toruńczyk, broniąc tego sta‑
nowiska i egzekwując je, nie chce słyszeć 
o nie ‑agresywnej roli mistrzów w proce‑
sie kształtowania umysłu. Żyje tu i teraz – 
przeszłość interesuje go o tyle, o ile moż‑
na z niej utoczyć trochę krwi.

starcie takich dwóch diametralnie 
różnych postaw nie prowadzi do żad‑
nych finalnych ani ugodowych rozstrzyg‑
nięć. to zrozumiałe. rozmówcy pozosta‑
ną przy swoim – choć chcielibyśmy się 
dowiedzieć, czy mediacja jest możliwa. 
wydaje się, iż tradycja, tak jak ją rozu‑
mie toruńczyk, nigdy nie była hamul‑
cem kultury. Problem rozgrywał się na 
innych nieco terenach, i tak można uży‑
wać tradycji aż po nowoczesność: repetu‑
jąc te sygnały mistrzów, które nie są tylko 
i wyłącznie produktem umysłowym ich 
czasów, lecz dają się przetwarzać, odzna‑
czają się elastycznością i otwarciem. taki 
jest przypadek czesława miłosza, również 
witolda Gombrowicza, być może sławo‑
mira mrożka.

rozmowa ta przeprowadzona została, 
gdy istniała już europa Środka w interpre‑

tacji „zeszytów literackich”, w przeważa‑
jącej mierze jako fakt umysłowy, stworzo‑
ny przez toruńczyk – przy udziale mi‑
strzów. Przypominam ją tutaj, choć jest 
do brze znana (i pisze się o niej już rozpra‑
wy doktorskie na uniwersytetach…). z ró‑
wieśników wchodzi w ten areopag adam 
zagajewski i jego książki, również clau‑
dio magris. utopia to czy mit? z obecne‑
go punktu widzenia obie kwalifikacje są 
zasadne. najistotniejszy wydaje się jednak 
fakt, iż europa Środka, jeśli zważyć na jej 
moment inicjacyjny, dobiegła swego kresu, 
a w każdym razie stała się motorem repe‑
tycji, o których wcześniej napomknęłam.

w roku 2003 czasopismo „Borussia” 
obwieściło koniec mitu. Dzisiaj czytam, 
iż „Borussia” przestaje się ukazywać. nie 
wiem, czy istnieje dalej kwartalnik środ‑
kowoeuropejski „kafka”, bardzo ciekawy. 
ale do utopii zawsze się wraca, bo mo‑
że ona być wzorem do naśladowania. Je‑
śli znudziła się austriacka kakania, odezwą 
się, być może, odlegle zakątki imperium: 
ciemny i wielokrotny triest chociażby.

Dopisywanie do mitu nowych opowie‑
ści, wyszukiwanie ich  – taka jest praktyka 

„zeszytów literackich” – została w książ‑
ce toruńczyk utrwalona: jako program 
literacki.

Gdy zaś o literaturze mowa: zatrzymaj‑ 
my się przy Pewnej kobiecie, w pewnym 
kraju. ten tekst opowiada o Dziennikach 
marii Dąbrowskiej. Życie umysłowe i cie‑
lesne pisarki fascynowało wszystkich jej 
interpretatorów. zmienne i fascynujące 
rytmy życia pisarki, jej twarda konstytucja 
wewnętrzna (pomimo pozorów słabości) 
zostaje przez toruńczyk odtworzona ze 
świetną intuicją. Być może więcej argu‑
mentów dla owej migotliwości biografii 
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Dąbrowskiej przyniosłoby odwołanie się 
do korespondencji z Jerzym stempow‑
skim (jeszcze nieznanej, gdy toruńczyk 
pisała swój esej).

Dzienniki Dąbrowskiej to bez wątpie‑
nia rodzaj powieści rozwojowej, klasyczny 
bildungsroman. czytane jak powieść właś‑
nie zastanawiają, intrygują – i bawią. to 
Dąbrowska właśnie, jako diarystka, naj‑
lepiej bodaj pokazuje, co to znaczy pisać 
dziennik. ma w nim być wszystko, po‑
nieważ najważniejsza jest potrzeba za‑
pisu. Dąbrowska nie ma wątpliwości, że 
wszystkie fakty swojego życia powinna 
utrwalić. skąd miała na to siłę? z talen‑
tu zapewne…

Barbara toruńczyk wymyśliła kapital‑
ną formułę dziennikopisarstwa Dąbrow‑
skiej: „nasza pani maryjka Żiwago”. nic 
dodać, nic ująć.

aby zakończyć to, co wyżej napisałam: 
poetyckim mottem książki Barbary to‑
ruńczyk mógłby stać się wiersz Julii Har‑
twig z jej ostatniego tomu: To, co przeży-
liśmy razem.

chodzi, jak widać, o przeżycia wspól‑
noty, nie osoby. nie tylko jednak – i tutaj 
napotykamy pewien problem. Powiedzia‑
łabym, iż jest to książka o myśleniu prze‑
kształcanym w działanie. Jest to również 
autoportret kobiety myślącej. Podobno 
jest na nie teraz wzmożona moda, o czym 
dowiedziałam się z korespondencji z no‑
wego Jorku nadesłanej do „zeszytów li‑
terackich” przez irenę Grudzińską ‑Gross.

susan sontag, Hannah arendt, rów‑
nież elżbieta czyżewska, bohaterki litera‑
ckich, scenicznych i filmowych portretów, 
nie osiągają jednak w poświęconych im 
dziełach atrakcyjności umysłowej, która 
była ich główną właściwością. są tylko 

trochę podobne do pierwowzorów, nie 
mają rumieńców. Przygody umysłu, które 
podniecają wybranych, innych nudzą. Jak 
bowiem pokazać umysł tak żywy, jak de‑
monstracyjnie, jawnie bywa żywe ciało?

książka toruńczyk – tak ciekawa jako 
zapis przeżyć umysłowych – domaga się 
też współuczestnictwa, oczekuje na ak‑
tywność czytelnika. Świetnie napisana (co 
mocno podkreślam) dodaje blasku my‑
ślom, młodszych zaś pobudza do umy‑
słowej agresji.

słowem, żyje własnym życiem – ducho‑ 
wo ‑cielesnym, uczuciowym i towarzy‑
skim.

Marta Wyka

przypisy
1 B. toruńczyk, Żywe cienie, zeszyty literackie, 

warszawa 2012; B. toruńczyk, Z opowieści 
wschodnioeuropejskich, zeszyty literackie, 
warszawa 2013.
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