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O zębach smoka i wątrobie Prometeusza. 
Źródła europejskiego humanizmu w powieści Lohe 

hambad („Zęby smoka”) Karla Ristikiviego
Okręt przecina fale, jak w każdej pieśni

I wszystko jest znów jak wcześniej, jak już bywało
na nowo drogi, zguby i znaleziska,

I tobie wciąż wątroba, niczym Prometeuszowi,
odrasta, by stać się posiłkiem orła.

Karl Ristikivi, Laev lőikab laineid... („Okręt przecina fale...”)1

W 1912 roku w niewielkiej myzie2 nieopodal wybrzeża Bałtyku, na ziemiach, 
które sześć lat później miały wejść w skład Republiki Estońskiej, urodził się 
Karl Ristikivi. Początki jego życia i samo przyjście na świat owiane są mgiełką 
tajemnicy, której symbolem i zapowiedzią jest błąd w biogramie pisarza za-
mieszczonym w prologu rosyjskiego wydania jego „Zarysu historii literatury 
estońskiej”. Znajdziemy tam informację będącą prawdopodobnie błędem tłuma-
cza, jakoby Ristikivi miał przyjść na świat we wschodniej Estonii (Tasa 1997: 9), 
tymczasem zdarzenie to należy umiejscowić na zachodnich rubieżach kraju. 
Małemu Karlowi niedługo zresztą dane było przyglądać się malowniczym kra-
jobrazom okolic Parnawy, która już w owym czasie była popularnym i cenio-
nym ośrodkiem sanatoryjnym, uznanym przez władze carskie za „kurort o klu-
czowym znaczeniu dla państwa”3. Sam autor pod koniec życia wspomina, że 
termin „dom rodzinny” nie był mu znany właściwie od wczesnego dzieciństwa 
(Meimre 1998: 9). Bezustanne przeprowadzki przekładały się w naturalny spo-

 * mczerwien@wp.pl
 1 Wszystkie cytaty w artykule w tłumaczeniu autora.
 2 Myza, z est. mőis – osada wiejska (czasami ograniczona do jednego gospodarstwa), cha-

rakterystyczny element zabudowy w Estonii. Odpowiednik obecnego w kulturze polskiej 
terminu „chutor”.

 3 Ten zaszczytny tytuł otrzymywała Parnawa trzykrotnie w granicach trzech różnych orga-
nizmów państwowych: Carskiej Rosji, Demokratycznej Republiki Estonii i ZSRR, odpo-
wiednio w latach: 1889, 1926 i 1965.
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sób na edukację Karla, który do szkoły poszedł w wieku dziesięciu lat, czyli 
o dwa lata później niż jego rówieśnicy. Po ukończeniu sześcioletniej szkoły pod-
stawowej chłopiec wstąpił do szkoły handlowej w Tallinie, a następnie od roku 
1930 kontynuował naukę w czteroletnim gimnazjum wieczorowym, kończąc je 
w rekordowo krótkim czasie w 1932 roku.

I oto coś, co kiedyś wydawało się synowi ubogiej komornicy nieziszczalnym ma-
rzeniem, staje się faktem: Ristikivi wstępuje na Uniwersytet Tartuski, by studiować 
geografię. Nauka trwa w latach 1936–1941. Dyplom, którego młodzieniec nie otrzy-
mał ze względu na wojenną zawieruchę, miał być opatrzony notką cum laude. Jak 
zresztą wynika ze wspomnień i dokumentów, na każdym etapie edukacji przyszły 
prozaik odznaczał się błyskotliwością, ponadprzeciętnym oczytaniem i pilnością. 
Na świadectwie gimnazjalnym tylko dwa przedmioty: rysowanie i język rosyjski, 
ocenili nauczyciele inaczej niż najwyższą możliwą notą (Meimre 1998: 12).

Popularność zdobył Ristikivi jeszcze przed wojną jako autor popularnych ksią-
żek dla dzieci i powieści detektywistycznych. Pisał je na początku z życiowej 
konieczności utrzymania się i kształcenia, dopiero z czasem „stało się to – jak 
sam wspomina – nałogiem” (Meimre 1998: 12). Wejście młodego Ristikiviego 
na salony wielkiej literatury było wyjątkowo efektowne. W 1938 roku wydano 
powieść Tuli ja raud („Ogień i żelazo”), po przeczytaniu której Anton Hansen 
Tammsaare4, estoński Reymont, w liście otwartym do nieznanego mu bliżej au-
tora oznajmił, że oto znalazł literackiego następcę i spadkobiercę swego talentu 
(Oras 1967: 28–29). Zadziwiające natchnienie Karla Ristikiviego, który, jak sam 
wspomina, debiutancką powieść napisał, pozostając w przejmującym stanie in-
telektualnego pobudzenia, w zaledwie 24 dni (Kangro, Ristikivi 2006: 89), po-
pycha go w objęcia muz jeszcze dwukrotnie. Tak powstaje trylogia tallińska5, 
uważana do dziś za klasykę tekstu miejskiego w kraju, który przed drugą wojną 
światową mógł pochwalić się tylko jednym stutysięcznym miastem.

Spokojny byt w ojczyźnie przerywa autorowi wojna światowa. W 1943 roku, 
po wkroczeniu do Estonii armii niemieckiej, mężczyźni w wieku poborowym 
stanęli przed trudnym wyborem: dobrowolne wstąpienie w szeregi okupanta lub 
przymusowe wcielenie. Ponieważ druga ewentualność wiązała się z niezwłocz-
nym przerzuceniem na front, a pierwsza oznaczała służbę na tyłach wroga (Le-
wandowski 2001: 153–155), Ristikivi początkowo wstąpił w szeregi nazistów, 

 4 Anton Hansen Tammsaare (1878–1940) – absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Tartu-
skiego, pisarz nurtu krytycznego realizmu, ironista i fantasta. Autor m.in. pentalogii Tőde 
ja őigus („Prawda i sprawiedliwość”, 1926–1933), prawdopodobnie najpopularniejszej 
i najpełniejszej panoramy społeczeństwa estońskiego, jaka kiedykolwiek powstała, oraz 
Pőrgupőhja uus vanapagan („Nowy diabeł z Piekła”, 1939 – przetłumaczona w 1982 r. 
na język polski jako Nowy piekielnik z Czartoryi), filozoficznej próby odpowiedzenia na 
pytanie, czy można żyć na ziemi, nie grzesząc. Obok Eduarda Vildego i Jaana Krossa 
zaliczany do trzech największych pisarzy estońskich.

 5 Do trylogii tallińskiej zalicza się powieści: „Ogień i żelazo” z 1938 r., Őige mehe koda 
(„Dom prawego człowieka”) z 1940 r. oraz Rohtaed („Ogród”) z 1942 r.
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by ostatecznie wybrać estońską „trzecią drogę”, czyli ucieczkę przez morze do 
Finlandii6. Rok później autor przeniósł się do Szwecji, gdzie osiadł już na za-
wsze i gdzie zmarł w samotności 33 lata później. Samotność była zresztą jedyną 
towarzyszką jego życia. Na fotografiach zawsze gdzieś w tle. Artysta nie był od-
ludkiem, ale mimo niezwykłej erudycji i poczucia humoru nikt nie nazwałby go 
duszą towarzystwa. Kilka dni po śmierci Ristikiviego znalazł go w jego miesz-
kaniu zaprzyjaźniony poeta Kalju Lepik. Niemal miesiąc później, po niezbędnej 
w takim wypadku sekcji zwłok i dochodzeniu policyjnym, pochowano pisarza 
na cmentarzu leśnym w Sztokholmie 17 sierpnia 1977 roku (Meimre 1998: 15).

Kultura estońska po 1945 roku podzieliła los swej polskiej siostry i rozwijała 
się dwutorowo, a wśród jej głównych ośrodków emigracyjnych szczególnie jas-
no świecił Sztokholm, gdzie już wkrótce znalazł Ristikivi spokojną i pewną po-
sadę urzędnika kasy chorych i agenta ubezpieczeniowego. Emigracja autora była 
całkowicie dobrowolna i mimo wielokrotnych zaproszeń z sowieckiej już Estonii 
nigdy nie została przerwana powrotem do ojczyzny. Pokusie powrotu do pisania 
Ristikivi się jednak nie oparł, konsekwentnie budując wizerunek literackiego Mi-
dasa. Garstka wierszy, które napisał, oceniana jest bardzo wysoko, surrealistyczna 
powieść Hingede öö („Noc dusz”) bywa nazywana „punktem zwrotnym estoń-
skiego modernizmu” (Belobrowcewa, Pärt 1997: 83), jego eseje krytycznoliterackie 
są solidnym źródłem informacji i uwag o literaturze estońskiej, a jednak uważa 
się tego autora przede wszystkim za twórcę prozy historycznej, która w kulturze 
estońskiej zajmuje miejsce szczególne za sprawą takich autorów, jak: Eduard Born-
höhe, Andres Saal, Eduard Vilde, Enn Kippel, Leo Metsar czy przede wszystkim 
Jaan Kross. Dychotomia estońskiej kultury okazała się asymetryczna: przez długie 
lata na emigracji wydawano więcej nowych utworów literatury pięknej niż w so-
wieckiej Estonii (Oras 1967: 5–13). Do pełnej sukcesów działalności wydawniczej 
Estońskiego Związku Pisarzy z siedzibą w Lund znacząco przyczynił się Karl Ri-
stikivi, pisząc na emigracji, prócz kilku innych utworów, jedenaście powieści hi-
storycznych.

„Moja ulubiona [powieść K. Ristikiviego] to «Zęby smoka»” – przyznał nie-
gdyś w wywiadzie Jean Pascal Ollivry, lektor języka francuskiego na Uniwer-
sytecie Tartuskim, tłumacz i, jak sam to określa, „fan” estońskiego prozaika 
(Kronberg 2005). „Zęby smoka” to druga część ostatniej trylogii historycznej 
autora7, wydana w 1970 roku przez wspomniany już Związek Pisarzy w Lund. 
Powieść liczy 252 strony i składa się z czterech mikropowieści.

 6 Rozterki i tragedie młodych Estończyków postawionych przed perspektywą wstąpienia do 
armii okupanta opisał niemalże rówieśnik Karla Ristikiviego – Jaan Kross (1920–2007). 
Por. „Rurociąg” (Kross 1995:  41–88).

 7 Do trylogii zalicza się powieści Őilsad südamed („Szlachetne serca”) z 1970 r., „Zęby 
smoka” z 1970 r. i Kahekordne mäng („Podwójna gra”) z 1972 r. Niektórzy badacze uwa-
żają, że na tę umowną kompozycję, będącą w tym wypadku już tetralogią, składa się 
również ostatnie dzieło autora Rooma päevik („Dziennik rzymski”) z 1976 r.
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Pierwsza z nich, będąca osią kompozycyjną całości, to dzieje młodego Ka-
talończyka stawiającego pierwsze kroki w dziedzinie literatury pięknej, co jest 
dlań tym trudniejsze, że mieszka w Paryżu, a jego literackie eksperymenty 
prowadzone są w języku francuskim. Sukces Pabla Barrery – publikacja jego 
wierszy w prestiżowym czasopiśmie z powodów, których bohater sam począt-
kowo nie rozumie, wydaje się mu niezasłużony i zamiast satysfakcji przynosi 
rozterki. Pablo podejrzewa, że wydawnictwo przyjęło jego poezję z przyczyn 
całkowicie subiektywnych, po wstawiennictwie pewnej francuskiej podstarza-
łej damy, ze strony której młodzieniec niezmiennie czuł dwuznaczną sympatię. 
Dodatkowym powodem kompleksów Pabla jest pamięć o jego ojcu Joaquimie, 
emigrancie politycznym z frankistowskiej Hiszpanii. Stary Barrera, nieżyjący 
już w chwili gdy spotykamy jego syna, był stosunkowo popularnym pisarzem 
tworzącym wyłącznie po katalońsku. W wąskim kręgu przyjaciół tego języka 
oraz zwolenników autonomii katalońskiej stał się osobowością cenioną nie tylko 
ze względu na dokonania literackie, ale również niezłomną postawę patriotycz-
ną. W analizie źródeł własnego pesymizmu, poszukiwaniu siebie samego i wła-
snych korzeni młody Barrera postanawia przetłumaczyć odnalezioną, nieznaną 
nikomu trylogię historyczną swego ojca na język francuski i znaleźć dla niej 
wydawcę w Paryżu.

Druga, trzecia i czwarta mikropowieść, jak się nietrudno domyślić, składa 
się na trylogię Joaquima Barrery. Akcja całości rozgrywa się w latach 1516–
–1574 w różnych miejscach Europy. W części otwierającej poznajemy historię 
Karola V Habsburga oglądanego oczami starego Barrery w chwili, gdy przy-
szły cesarz dowiaduje się, że właśnie objął tron hiszpański. Obok Karola waż-
ną postacią jest jego rówieśnik Rui Pons, stojący jednak po przeciwnej stronie 
barykady kataloński patriota i emisariusz miejscowych powstańców. Wysłany 
na straceńczą misję, nie dociera z wieścią o insurekcji do adresatów w Kordo-
bie, ale wbrew przewidywaniom mocodawców, uchodzi z życiem, ratując przy 
okazji historyczną obrończynię Toledo – Marię Pacheco, żonę tego, który posłał 
go w paszczę lwa. Rui Pons, symbol niewinnej ofiary za wzniosłe ideały (ide-
ały, których zresztą nie rozumiał), decyduje się zakończyć życie w klasztorze 
w Estremadurze, a ironia historii sprawia, że w 1556 roku (to fakt historyczny) 
w tym samym opactwie osiądzie spiritus movens jego nieszczęścia – Karol V 
Habsburg.

W drugiej części trylogii akcja przenosi się na ziemie współczesnej Holan-
dii, gdzie don Angel Montenar, rycerz księcia Alby – namiestnika Niderlandów 
i wiernego poddanego Karola V – ogniem i mieczem nawraca heretyków na 
katolicyzm. W miarę rozwoju wydarzeń obserwujemy upadek wiary Montenara 
w słuszność bezlitosnej rozprawy z niewiernymi. Z posłusznego etosowi, a więc 
i suwerenowi rycerza don Angel przemienia się w myślącego i współczującego 
człowieka. Ewolucja ta kończy się dlań tragicznie. Niesłusznie oskarżony o za-
bójstwo jednego z własnych żołnierzy, zostaje uznany za obłąkanego, winnego 
zdrady i skazany na śmierć.
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Ostatnia część trylogii Barrery traktuje o indywidualnym nieszczęściu Jana 
Bleysa, niderlandzkiego chłopa mimowolnie wciągniętego w wielką politykę. 
Bleys, uczestnik delegacji do Wilhelma I Orańskiego, dowódcy powstania skie-
rowanego przeciwko Karolowi V, chce prosić o łaskę ocalenia dla swojego go-
spodarstwa. Niezrozumiałym dlań paradoksem jest to, że w walce z katolickim 
cesarzem o niepodległość prowincji książę orański chce zatopić jej część, by po-
zwolić okrętom wojennym przeprowadzić niezbędną dla obrońców Lejdy apro-
wizację. Dom i niewielki majątek Bleysa położony jest nieopodal tam morskich, 
które rzeczywiście zostają otwarte. Chłop nie przyłącza się do desperackiej 
ucieczki rodziny i sąsiadów, do końca pozostając na strychu zalewanego domu, 
rozmyślając i śniąc apokaliptyczne koszmary.

Treść niedługiej w istocie powieści jest skomplikowana. Wymaga od czytel-
nika dobrej znajomości historii lub ciągłego sięgania do podręczników. Historyk 
literatury estońskiej Endel Nirk napisał kiedyś, że „tło historyczne w książkach 
Karla Ristikiviego, których akcja rozgrywa się w odległej przeszłości, jest kre-
ślone z nadzwyczajną dbałością o historyczne szczegóły, a autorska znajomość 
w szczególności historii kultury jest imponująca” (Nirk 1987: 225). Dodatkowo 
pseudocytaty z trylogii Barrery są fragmentaryczne, znaczne fragmenty powie-
ści Katalończyka są pomijane, a poznajemy je dzięki przemyśleniom Pabla i re-
trospektywom, przenoszącym czytelnika do momentu, w którym stary Joaquim 
pisze swe powieści. Młody Barrera nie przekazuje czytelnikowi „Zębów smoka” 
suchego streszczenia książki ojca, lecz raczej prowadzi jej egzegezę, konfrontu-
jąc wrażenia z niedawnej lektury ze wspomnieniami z dzieciństwa, kiedy ojciec 
czytał mu do poduszki wstępny szkic powieści, znacznie różniący się od wersji 
finalnej. Wszystkie te zabiegi wprowadzają nie lada komplikacje, podobnie jak 
spora ilość postaci i bezustanne przenoszenie czytelnika w rozmaite miejsca 
akcji – od Portugalii po dzisiejszą Belgię i Holandię. Wydaje się jednak, że jest 
to komplikacja pozorna i jeśli spróbujemy bliżej przyjrzeć się pewnym wyda-
rzeniom i bohaterom, okaże się, że możemy dostrzec pewne daleko idące zbież-
ności nie tylko między nimi, ale również ich podobieństwa do samego autora. 
W niniejszym artykule postaram się udowodnić, że synteza poglądów postaci 
przedstawionych w książce ukaże nam filozofię samego autora, że praktycznie 
każdy bohater mówi głosem Karla Ristikiviego, wyraża jego myśli, żyje jego 
życiem, boryka się z jego rozterkami. A jeżeli ten dowód okaże się przekonu-
jący, nietrudno będzie wykazać, iż humanizm Joaquima Barrery jest odbiciem 
humanizmu Karla Ristikiviego, że w „Zębach smoka” znajdziemy jasną i jedno-
znaczną odpowiedź na pytanie, gdzie estoński autor upatrywał źródeł europej-
skiego humanizmu.

Jak wspomniano wyżej, obszerna galeria postaci zaprezentowanych na kar-
tach powieści zwraca uwagę dużą liczbą podobieństw, wzajemnym uzupełnia-
niem swoich losów i powielaniem ważnych epizodów z życia autora. Najważ-
niejsze zbieżności (takie, które są charakterystyczne dla wszystkich lub niemal 
wszystkich bohaterów pierwszoplanowych) ukazane są w tabeli poniżej:
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Imię 
i nazwisko Zamieszkały Obywatelstwo Narodowość Miłość Język

Pablo 
Barrera emigrant jego naród nie 

ma państwa „– Hiszpan? 
– Nie, Katalończyk.
– Czyli Hiszpan...”

epizodyczna, a i tak 
przegrana

najważniej-
szy skarb 
narodu

Joaquim 
Barrera emigrant jego naród nie 

ma państwa brak danych
najważniej-
szy skarb 
narodu

Rui Pons bezdomny jego naród nie 
ma państwa

„To tylko jakiś tam 
Katalończyk [...] 
może byłby z niego 
rycerz”.

nigdy nie kochał –

Karol V emigrant nad jego królestwem nie zachodzi 
słońce, a on sam nie ma domu

miał żonę, wiele ko-
chanek i liczne ślubne 
i nieślubne dzieci

był kluczem 
do akceptacji

Jan Bleys

w miejscu, 
z którego 
wszyscy 
prócz niego 
wyemigrowali

jego naród nie 
ma państwa

„– Niderlandczyk?
– Nie, protestant”.

wdowiec pielęgnu-
jący pamięć o żonie 
poprzez codzienne 
rozmowy z jabłonką, 
której dał imię zmarłej

–

Karl 
Ristikivi emigrant jego naród nie 

ma państwa
Estończyk, a więc 
„człowiek radziecki” zawsze samotny

najważniej-
szy skarb 
narodu

Jak widać, każda ważniejsza postać w „Zębach smoka” – na wzór autora po-
wieści – znajduje się w ciągłym ruchu. Imperator Karol przemierza swoje roz-
ległe posiadłości w Europie, Rui Pons wędruje po całym Półwyspie Iberyjskim, 
stary i młody Barrera uciekają do Francji, a Pablo z Paryża wypłynie dalej – za 
ocean. Literacki ojciec ich wszystkich, Karl Ristikivi osiada w Szwecji, ale do 
końca życia podróżuje. Jedynym, który postanawia pozostać, jest Jan Bleys, ale 
jego odważna i desperacka decyzja, by na poddaszu rodzinnego domu stawić 
czoła powodzi, będzie jego przegraną bitwą:

Punktowy reflektor historii skieruje się na Lejdę. Wszystko wokół będzie 
pogrążone w mroku. Heroiczny duch obrońców miasta będzie chwalony przez 
wieki. A Jan Bleys umrze w ciszy – pewnego dnia po prostu go zabraknie 
(Ristikivi 1997: 228). 

Wszyscy więc dzielą z autorem los emigranta, a jedyny, który się od ucieczki 
odżegnał, sam skazuje się na zapomnienie.

Wszyscy bohaterowie są też ofiarami mocarstwowych aspiracji innych naro-
dów. Jedynie Karol V, jako reprezentujący najeźdźców monarcha, nie należy do 
tej grupy; niemniej podboje, zupełnie tak jak innym niewola, nie przynoszą mu 
szczęścia, lecz tylko zgryzoty oraz – pod koniec życia – samotność i szaleństwo. 
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W jego żyłach płynie niemiecka krew Habsburgów (po mieczu) i krew hiszpań-
ska (po kądzieli). Jego pierwszym językiem był francuski, ale równie dobrze 
mówił po włosku. Ta wielokulturowość, miast dawać mu satysfakcję i „obywa-
telstwo świata”, przyniosła poczucie zagubienia, braku korzeni i domu, braku 
tożsamości.

Każda z pierwszoplanowych postaci jest synem małego narodu, który czuje 
się uprawniony i gotowy do stworzenia państwa, ale w tym poczuciu nie znaj-
duje zrozumienia w oczach świata, który często nie zdaje sobie sprawy nie tylko 
z ambicji, ale w ogóle z faktu jego istnienia. Analogia między światem przedsta-
wionym a rzeczywistym urasta w tym przypadku niemal do anegdoty: dwukrot-
nie w „Zębach smoka” Pablo Barrera odpowiada na pytanie o swą narodowość 
i dwukrotnie na odpowiedź „Katalończyk” interlokutor spokojnie konstatuje: 
„A więc Hiszpan” (Ristikivi 1997: 6, 213). Na podobną barierę niezrozumienia 
i uproszczenia natknął się zapewne sam Ristikivi, jak każdy bywały w świecie 
Estończyk. Jaan Kross, opisując jednego z wybitnych synów narodu estońskie-
go, przytacza rozmowę, w której nagabywany przez dziennikarza o wrażenia 
z pobytu w USA bohater zaprzecza, jakoby był Rosjaninem, wyraźnie infor-
mując rozmówcę o stanie faktycznym. „Eskimos? Ach, Estończyk... To znaczy, 
skąd pan właściwie jest?” – docieka amerykański żurnalista (Kross 1994: 239).

Kolejna cecha, którą autor przekazał swoim bohaterom, to samotność. Żaden 
z nich nie miał szczęścia w miłości. Jedynym, który jej zaznał, był Jan Bleys, 
szybko jednak ukochana Małgorzata zmarła, a mężczyźnie pozostało tylko pie-
lęgnowanie wspomnień i jabłonki nazwanej imieniem żony. Młode i dzielne ser-
ce Rui Ponsa nigdy nie kochało, romantyczny Pablo Barrera zakochał się bez 
wzajemności – którą z tych dróg wybrał los dla Karla Ristikiviego? Nie wiem, 
lecz pewnym jest, że do samego końca swych dni był absolutnie sam.

Paralele wewnątrz i na zewnątrz powieści nie ograniczają się do indywidual-
nych cech postaci. Uwagę czytelnika przyciągają również wydarzenia w świecie 
rzeczywistym i przedstawionym, będące dla siebie niemal lustrzanymi odbi-
ciami. Motywem przewodnim życia tak bohaterów powieści, jak i autora jest 
ucieczka, która determinuje całą ich przyszłość. W każdym z omawianych przy-
padków jest to doświadczenie ostateczne, nieodwracalne, skazujące człowieka 
na wieczną tułaczkę i banicję nie tylko w sensie geograficzno-politycznym, ale 
i duchowym. Frapującą zbieżnością jest wreszcie fakt, że wszyscy bohaterowie 
uciekają przed okupantem.

Chronologicznie pierwszym, który korzysta z tej formy ratunku, jest Rui Pons. 
Jego ucieczka jest odwrotem od świata, który niegdyś wydawał mu się piękny 
i pełen nadziei, a po odkryciu rządzących nim bezlitosnych praw okazuje się 
niemożliwy do zaakceptowania, co skutkuje odejściem młodzieńca w klasztor-
ne odosobnienie. Tuż za nim podąża Joaquim Barrera, uchodząc przed terrorem 
generała Franco i zabierając ze sobą jedynego syna, dla którego granica Hisz-
panii pozostanie co prawda otwarta, ale z zaproszenia dziadków nigdy nie sko-
rzysta. Ucieczka przed nazistami diametralnie zmienia również życie i tematykę 
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twórczości Karla Ristikiviego. Kontynuując te rozważania, warto zwrócić uwa-
gę na wspólną profesję Joaquima Barrery i autora „Zębów smoka”. Obaj są po-
pularnymi w swoich ojczyznach pisarzami, lecz na emigracji piszą zazwyczaj 
„do szuflady”, transponując twórczość z pozycji „główne źródło utrzymania” 
do pozycji „hobby”. Oczywiście zmiana ta nie ma charakteru jakościowego, ale 
niewątpliwie nie pozostaje bez wpływu na artystę. Ristikivi nie maluje tej sy-
tuacji w barwach posępnych, nie eksponując kłopotów ekonomicznych Barrery 
i nigdy nie skarżąc się na własne finansowe niedostatki (wszak zarówno on, jak 
i jego bohater są przygotowani do pracy zarobkowej innej niż pisanie). Znacznie 
boleśniejsze wydaje się to, że obaj, będąc reprezentantami egzotycznych i mało 
znanych języków, na emigracji mają niewielkie szanse obserwowania recepcji 
własnej twórczości. Książki obu docierają do ojczyzn, ale dzieje się to zazwy-
czaj nielegalnie, ze znacznymi opóźnieniami, a społeczny odbiór autorzy mogą 
poznać tylko z publikacji prasowych bądź listów.

Spotykamy w „Zębach smoka” również niedopowiedziane podobieństwo łą-
czące trzy niewinne miejsca na trzech krańcach Europy. Pablo Barrera, tłuma-
cząc opowieść o Janie Bleysie, wprost stawia sobie pytanie, czy opisując zagła-
dę Lejdy, ojciec myślał o zbombardowanej w 1937 roku Guernice, dostrzegając 
w tych dwóch historiach znaczące podobieństwo (Ristikivi 1997: 170, 197). Sko-
ro więc dla Barrery pisarza Lejda jest pretekstem do wspomnienia bliskiej ser-
cu i pamięci Guerniki, czy można wątpić, że umieszczając w powieści te dwa 
miasta, w istocie myślał Ristikivi o Tallinie? Obecna w powieści refleksja o tra-
gicznej bezcelowości zniszczenia Guerniki jest niemal identyczna ze stanowi-
skiem estońskich historyków na temat największego w historii bombardowania 
Tallina 9/10 marca 1944 roku. W obu przypadkach podkreśla się, że oficjalny 
cel nalotów – stanowiska militarne w miastach – nie był w ogóle uwzględniany 
w planach akcji, bo głównym zadaniem pilotów miało być niszczenie obiektów 
cywilnych8. Obydwie akcje do dziś pozostają przedmiotem sporu historyków, 
bombardowanie Tallina zaś wykorzystywane jest zarówno przez stronę estoń-
ską, jak i rosyjską przy okazji częstych zadrażnień i sporów politycznych mię-
dzy obu krajami.

Podsumowując wskazane powyżej ważniejsze podobieństwa, sięgnijmy po 
opinię jednego z najważniejszych estońskich krytyków literackich, wytrawnego 
znawcy twórczości Karla Ristikiviego Janiki Kronberga:

Mimo umiejscowienia jej w innej przestrzeni i czasie, powieść „Zęby smoka” 
jest dziełem o emigracji, odzwierciedlającym duchowe poszukiwania samego au-
tora i jego wysiłki, by zrozumieć motywy własnych działań (Kronberg 1998: 23).

 8 Najciekawszy, rzetelny opis owej tragicznej nocy w Tallinie podaje na swojej stronie 
uznany estoński specjalista do spraw awiacji i miłośnik historii Andres Valdre (strona 
zarchiwizowana przez serwis „The Internet Archive”, dostępna pod adresem http://web.
archive.org/web/20070705022718/http://users.tkk.fi/~andres/m44/ [luty 2009]).
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Tym samym podobieństwo świata przedstawionego do sytuacji, w której 
przyszło żyć autorowi, w połączeniu ze zbieżnością losów i charakterów po-
staci zilustrowanych w powieści z dziejami jej autora, pozwalają stwierdzić, że 
Joaquim Barrera został stworzony jako alter ego Karla Ristikiviego, a inni bo-
haterowie powieści noszą wiele jego cech i wyrażają jego przemyślenia. Gdyby 
więc podjąć próbę zilustrowania odwołań w powieści „Zęby smoka”, w pewnym 
uproszczeniu wyglądałyby one tak:

Karl Ristikivi, 1970 r. 

Joaquim Barrera, lata 50. i 60. XX w.

Hiszpania i Niderlandy w II poł. XVI w.

Biblia

Starożytność

Mamy przeto do czynienia w „Zębach smoka” z odwołaniem piętrowym. Au-
tor powieści powołuje do życia innego autora (czyni to zresztą, na wzór Demiur-
ga, na swój obraz i podobieństwo), który tworzy kolejne postaci, obdarowując je 
swoimi cechami. Sięgnijmy teraz do logiki matematycznej, którą Karl Ristikivi 
zajmował się w latach uniwersyteckich oraz w zawodowej pracy na emigracji, 
i przypomnijmy jedno z praw rachunku zdań logicznych, zwane prawem prze-
chodniości implikacji: [(p q)  (q r)]  (p r). Skoro więc Joaquim Barrera, 
duchowy i ideowy syn Karla Ristikiviego, ucieka tematyką swej twórczości do 
renesansowej Hiszpanii i Niderlandów, a przez nie sięga do Biblii i mitów, ja-
snym jest, że w tych samych obszarach i epokach porusza się Karl Ristikivi, 
chowając się za maską stworzonego własnym piórem Katalończyka.

Aby więc pokazać, gdzie estoński autor upatruje źródeł europejskiego huma-
nizmu, postaram się prześledzić, jak poszukują ich bohaterowie powieści, roz-
poczynając od związków „Zębów smoka” z epoką renesansu.

Idée fixe Karla Ristikiviego przez cały okres jego życia na emigracji była 
zmarnowana szansa zjednoczenia Europy w jedno uniwersalistyczne państwo, 
która przepadała z winy małostkowej, egoistycznej polityki europejskich wład-
ców. Każda powieść historyczna uzupełnia autorskie przemyślenia na ten temat 
i „Zęby smoka” nie łamią owej prawidłowości (Kronberg 1998: 20).
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W renesansowej rzeczywistości, pisze Ristikivi, tragicznym w skutkach wy-
stępkiem było odejście od zasady chrześcijańskiej miłości do bliźnich. Element 
rycerskiego etosu, jakim powinno być miłosierdzie i sprawiedliwość, został 
przez złych władców wypaczony dla dobra ich partykularnych interesów. Upa-
dek tej wartości obserwujemy w historii don Angela Montenara, dowódcy słyn-
nych z okrucieństwa oddziałów księcia Alby, który na podstawie danych mu 
pełnomocnictw sądzi starą kabalarkę Sabinę. Don Angel nie darzy podsądnej 
sympatią. Brzydka starucha budzi w nim raczej odrazę, ale ów nieustraszony 
dowódca roty czuje jednocześnie, że jej słabość do wina, znajomość ziół i prze-
powiadanie kobietom przyszłości nie są zagrożeniem dla dynastii i religii, którą 
on reprezentuje. Przekazując sprawę sądowi miejskiemu, nie tylko zrzuca z sie-
bie odpowiedzialność, ale po prostu postępuje uczciwie, odpowiednio kwalifi-
kując rangę przewinienia Sabiny i odstępując od jedynego w takich wypadkach 
kroku – skazania „czarownicy” na spalenie. Bo przecież „jeśliby zapłonęła na 
stosie, a mieszczanie zebrali się, by obejrzeć to widowisko, nawet jedna dłoń nie 
zaciśnie się w pięść, a żadne serce nie wypełni się nienawiścią ani strachem [...] 
W ostatnim czasie nikt już nie wierzył w siłę jej czarów” – analizuje Montenar 
(Ristikivi 1997: 103). I rycerz darowuje Sabinie życie, będąc w pełni świado-
mym, że spotkają go za to konsekwencje. Okażą się one nad wyraz surowe i do-
prowadzą do jego śmierci tylko dlatego, że don Angel, broniąc wiary katolickiej, 
nie złamał piątego z jej przykazań. Cała poszlakowa rozprawa sądowa, w której 
oskarżonym jest dawny zaufany człowiek księcia Alby i samego „szatana połu-
dnia”, syna Karola V – Filipa II Habsburga, przypomina zresztą do złudzenia 
głośne procesy wiernych i oddanych Stalinowi nieszczęśników, których w pew-
nym momencie generalissimus9 pozbawiał łaski i życia. Identyczne jest zasko-
czenie podsądnych, wiara w omyłkę systemu, przekonanie, że własna wierność 
i ufność w ideał, któremu służyli, ocali ich. Taki sam jest finał i tych mrzonek.

Druga przyczyna upadku idei paneuropejskiego organizmu państwowego jest 
chyba jeszcze bardziej tragiczna, bardziej współczesna i aktualna niż brak miło-
sierdzia. To atawistyczna żądza zemsty, „pragnienie ofiary, by stać się najeźdź-
cą” (Ristikivi 1997: 96–98). Uczucie to sprawia, że spirala wzajemnych podbojów 
nigdy się nie skończy, a jego reprezentantami są w powieści zniewoleni władzą 
Karola V Katalończycy, którzy wyruszą narzucić zwierzchnictwo jego syna 
Niderlandczykom. I ta tendencja nigdy się nie zatrzymała, konstatuje Ristikivi, 
opisując pełne sprzeczności nastroje młodych paryżan i ich naiwne rozważania 
o nacjonalizmie Ameryki, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji, ze strony których 
bezustannie obawiają się niebezpieczeństwa (Ristikivi 1997: 96–97).

 9 Zaskakująco celne jest w tym kontekście zestawienie dwóch historycznych postaci, któ-
rego, jeśli przyjmiemy tę interpretację, dokonuje Ristikivi. Ponury i zamknięty w sobie 
fanatyk, jakim był Filip II, prócz nieodgadnionych nastrojów dzieli ze Stalinem niezwy-
kłą pracowitość, mistrzowską grę na ambicjach dworu i budowę nieustannego napięcia 
w najbliższym otoczeniu, wiarę w biurokratyzację i wiele innych oryginalnych cech.
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Pojawia się jednak w powieści również pozytywny związek teraźniejszości, 
jaką dla autora były lata siedemdziesiąte czy to we Francji, w Szwecji, czy w Es-
tonii, z epoką odrodzenia. Główny bohater „Zębów smoka”, Pablo Barrera, jest 
typowym przedstawicielem młodego pokolenia, zagubionym, niepewnym przy-
szłości i własnej tożsamości. Przyjaciele Francuzi nazywają go bratem, pochleb-
cy – poetą, dziadkowie – Katalończykiem, najczęściej jednak mawia się o nim: 
„syn tego Barrery”. Poszukując samego siebie, Pablo nie znajduje w świe-
cie współczesnym wzorów ani autorytetów, które zaspokoiłyby jego ambitne 
oczekiwania. Dopiero lektura ojcowskiej powieści i konfrontacja dziecięcych 
wspomnień o bohaterach książki z dojrzalszą interpretacją ich działań sprawia, 
że Pablo uświadamia sobie, iż od najmłodszych lat miał wzór postępowania. 
Był nim Rui Pons. Stworzony przez wyobraźnię Joaquima Barrery, na początku 
jako rozrywka, a później będący zamierzonym przykładem dla syna, bohater 
rzeczywiście imponuje Pablowi idealizmem, spokojem i uczciwością. „W głębi 
duszy on nadal pozostawał Rui Ponsem” – pisze Ristikivi o młodym Barrerze, 
który na zakończenie powieści jest już osobowością ukształtowaną, zdecydowa-
ną porzucić marazm życia w Paryżu na rzecz wielkiej przygody w Kalifornii 
(Ristikivi 1997: 236). Pablo nie ma wątpliwości, że za oceanem uda się to, co nie 
powiodło się w Europie: powieść ojca zostanie wydana, a on sam, podobnie jak 
Rui Pons, nie spocznie, póki misja jego się nie zakończy, bo przecież „od zawsze 
wyobrażał sobie siebie w roli Rui Ponsa” i „nie chciał być gorszy od bohatera 
powieści” (Ristikivi 1997: 19, 36).

Motywy biblijne w „Zębach smoka” obecne (czy nawet wszechobecne) są 
w ostatniej części trylogii Joaquima Barrery zatytułowanej „Fale swobody”, 
której treścią jest zatopienie majątku Jana Bleysa. Jest to najbardziej mroczny 
fragment powieści, a zarazem jedyny, w którym realizm ustępuje chwilami oni-
ryzmowi i surrealistycznym, niemal narkotycznym wizjom bohatera, samotnie 
oczekującego śmierci na poddaszu zalewanego powodzią domu. Sam Bleys jest 
osobą religijną i, jak każdy wierny protestant, dobrze zna Pismo Święte, chętnie 
angażuje się w teologiczne spory z pastorem Korneliusem, który wspina się na 
wyżyny swego talentu retorycznego, by przekonać Jana do swoich argumentów. 
Głównym tematem dyskusji mężczyzn jest pierworodny syn Bleysa – Adrian, 
który porzucił ojcowiznę, by zaciągnąć się na piracki statek. Pastor nie ryzykuje 
pocieszania adwersarza opowieścią o synu marnotrawnym, bo powrót Adria-
na jest wątpliwy, zamiast tego przywołuje przekaz o synach Izaaka, z których 
młodszy nosił wszak imię Jakub – tak jak młodszy potomek Jana Bleysa. Ry-
zykownym wywodem Kornelius stara się przekonać Jana Bleysa, że błogosła-
wieństwo Izaaka otrzymał młodszy z jego synów, który, co prawda uciekł się do 
podstępu, by je uzyskać, ale ostatecznie stał się ojcem całego narodu Izraela po 
zwycięskiej walce „z Bogiem i z ludźmi” (Rdz 32, 25–33). I choć konsolacja jest 
tylko częściowa, stary Bleys czuje wewnętrzną satysfakcję z poziomu dyskusji, 
jaką toczy z uczonym pastorem. Niestety rozumowe podejście do religii w połą-
czeniu z dociekliwym umysłem sprawiają, że Bleys odstąpi od protestanckiego 
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fideizmu i zakwestionuje Boską wszechwładzę. Niewykształcony, ale rozsąd-
ny Niderlandczyk będzie przecierał ze zdumienia oczy, gdy pastor Kornelius, 
poznawszy plany zatopienia okolic, wygłosi płomienne kazanie o Noem i jego 
arce, starając się przekonać wiernych, iż decyzja księcia Wilhelma jest wolą 
samego Boga, że to nie fale Morza Północnego zaleją okolice, ale Boski potop, 
niebieskie fale swobody. Bleys nie da się omamić temu, który służbę Najwyż-
szemu podporządkował służbie ziemskim władcom, i próbuje przekonać spokoj-
ny lud niderlandzki, że staje do boju z samym Szatanem, a powiewa nad nim 
flaga Chrystusa. Nie da się przekonać tym bardziej, że stojąc już na poddaszu 
domu i obserwując wzbieranie wód, Jan nie dostrzeże na wysokiej wieży koś-
cioła pastora Korneliusa, który uciekł z innymi. I tak Jan Bleys zrozumie, że nie 
duchowny, lecz on sam idzie śladami Noego, zamieszkując strych wraz z kur-
czętami i kotem przybłędą, który rychło je wymorduje.

W historii Jana Bleysa znajdziemy bunt, który charakterystyczny jest dla jego 
epoki: „Boże, odebrałeś mi wszystko – zawoła bohater – czyż odbierzesz mi te-
raz i rozum?” (Ristikivi 1997: 211). Krzyk ten jest tym bardziej dramatyczny, że 
stanowi ideową antytezę katolickiej modlitwy, której autorstwo przypisuje się 
Ignacemu Loyoli:

Zabierz, Panie, całą moją wolność, pamięć, rozum i wolę, wszystko, co mam 
i co posiadam. Ty mi to, Panie, dałeś, Tobie to zwracam. Wszystko jest Twoje. 
Rozporządzaj tym według Twojej woli. Daj mi tylko Twoją miłość i łaskę, a to 
mi wystarczy. Amen.

Jan Bleys ceni swą pamięć i dokonuje apoteozy rozumu. A Karl Ristikivi nie 
odpowiada, którą z postaw sam uważa za właściwą:

[Barrera] umiał sprytnie się kryć [pisze jak gdyby o sobie samym] trudno 
było zrozumieć, co on sam uważał za słuszne. Co było mu bliższe – heroiczna, 
ofiarna polityka Wilhelma Orańskiego i pastora Korneliusa czy zwykły ludzki 
egoizm Jana Bleysa (Ristikivi 1997: 183).

Cała opowieść o Niderlandczyku, by zakończyć poszukiwania wątków biblij-
nych w powieści, jest trawestacją natchnionej wizji świętego Jana o apokalipsie. 
Próbę reinterpretacji opowieści o końcu świata podejmowało wcześniej i później 
wielu artystów. Spojrzenie Karla Ristikiviego podkreśla przede wszystkim niewy-
powiedzianą, fizycznie dotkliwą samotność, towarzyszącą człowiekowi w ostat-
nich chwilach życia. Niemożność uniknięcia owej samotności podkreślał autor 
w swej twórczości jeszcze kilkukrotnie, między innymi w zakończeniu wiersza 
otwierającego niniejszy artykuł: „[...] każdy z nas będzie kiedyś całkiem sam,
gdy wioślarz powiezie go przez Styks”.

Najgłębiej jednak „Zęby smoka” zakorzenione są bez wątpienia w świecie 
starożytnym, czego świadectwem jest chociażby tytuł powieści, będący jedno-
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cześnie tytułem zbiorczym trylogii Joaquima Barrery. „Dlaczego właśnie «Zęby 
smoka»? Tego Pablo nie wiedział i dobrze, że nikt w kawiarni o to nie zapytał” 
(Ristikivi 1997: 19). Zagadkę ojca odkrył już podczas poszukiwań wydawcy try-
logii, gdy jeden z jego rozmówców wyraził nadzieję, że „[...] książka będzie 
nie tylko pomnikiem zmarłego bojownika, ale również bronią, która po śmierci 
rycerza samodzielnie będzie kontynuować jego walkę. Tak jak wojownikami 
stawały się zęby smoka, które posiał Jazon” (Ristikivi 1997: 59). Czyżby więc, 
mimo pisania „do szuflady” i mimo pozornego braku związków z tematem nie-
podległości i patriotyzmu, Joaquim Barrera po pierwsze miał nadzieję na wy-
danie trylogii, a po drugie – znacznie ważniejsze – przyznawał, że jego utwór 
ma drugą warstwę znaczeniową: bezpośrednio związaną z sytuacją polityczną 
Katalonii?

Tytuł tomu otwierającego trylogię Barrera również zaczerpnął z bogatych źró-
deł starożytnych, do których sięgnął sportretowany przezeń Karol V, przyjmując 
jako motto swego panowania słowa „Plus ultra!”, dewizę, która przyświeca po 
dziś dzień Królestwu Hiszpanii. Maksyma młodego króla jest modyfikacją słów 
„Nec (non) plus ultra” – hasła wyrytego na Skałach Heraklesa po obu stronach 
Cieśniny Gibraltarskiej, będącej dla starożytnych zachodnią granicą świata, „za 
którą nic” już miało się nie znajdować. Karol V poprzez deklarację „Wciąż da-
lej” chciał podkreślić ambicje imperatorskie skierowane nie tylko w kierunku 
Europy i Afryki, ale przede wszystkim w stronę Nowego Świata położonego 
tysiące mil poza granicą Gibraltaru. Nie warto jednak igrać z mitami, powiada 
piórem Karla Ristikiviego historia. Kiedy zmęczony i psychicznie wyczerpany 
Karol V zapuka do bram klasztoru w Estremadurze, rozpozna go jeden z mni-
chów i wyszepcze słowa, które „usłyszeli tylko ci stojący najbliżej, a i oni nie 
pojęli ich znaczenia, choć znali łacinę: «Non plus ultra» – powiedział” (Ri-
stikivi 1997: 80–81). Owym mnichem był brat Rodrigo, niegdyś noszący imię 
Rui Ponsa.

Konteksty mitologiczne pojawiają się w powieści często, wplecione w mało 
znaczące rozmowy przyjaciół Pabla. Młodzi mężczyźni, żartując z siebie nawza-
jem, pytają, czy „Euklides był Amerykaninem” (Ristikivi 1997: 99), ale młody 
Barrera nie słyszy ich przekomarzań, usiłując sobie przypomnieć, czy Homer 
rzeczywiście był politycznym emigrantem w Azji Mniejszej i czy jego własne 
problemy różnią się od utrapień Greka (Ristikivi 1997: 98). Mitologia mieszka 
gdzieś w głębi wykształconych ludzi i unosi się po ulicach ich miast. W umyśle 
Joaquima Barrery pojawiają się „nie wiadomo skąd symboliczne obrazy z odle-
głej przeszłości [...] argonauci i Jazon”, które kształtują jego twórczość, poglądy, 
życie (Ristikivi 1997: 175).

Gdybyśmy więc spróbowali wyobrazić sobie dzieje świata według Karla Ri-
stikiviego, należałoby narysować koło, na którym zaznacza autor trzy ważne 
epoki: starożytność (obejmującą zarówno mitologię grecką, rzymską, jak i świat 
starotestamentowy), renesans (który należy rozumieć jako próbę powrotu do 
starożytnych ideałów mądrości indywidualnej i politycznej; próbę, dodajmy, ze 
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wszech miar nieudaną) i wiek XX (będący powtórzeniem tych samych błędów, 
nadużyć i tragedii, których ludzie dopuścili się pięć wieków wcześniej). Podo-
bieństwa tych trzech epok przedstawia Ristikivi na kilku poziomach. Płaszczy-
zna polityczno-religijna pokazuje, że dopóki żyje człowiek, dopóty trwają wojny; 
żywe są aspiracje narodów do tworzenia państw; państw, by stać się mocarstwa-
mi; mocarstw, by urosnąć w imperia, a tych ostatnich, by pożerać wciąż nowe 
narody i państwa. Dodatkowo religia, która według słów Chrystusa miała funk-
cjonować niezależnie od granic i podziałów, od najdawniejszych czasów wyko-
rzystywana jest w służbie polityki. Płaszczyzna kultury – tu Ristikivi pokazuje 
wyraźnie: Europa jest sercem świata. Wszystko, co piękne, ważne i wieczne po-
wstało wokół Morza Śródziemnego. W powieści przepełnionej sporami o polity-
kę, filozofię i historię nie padnie nawet słowo o wielkich cywilizacjach Azji czy 
Ameryki Południowej. Jest tylko Europa. Trochę zdyszana i wyczerpana, nie-
zdolna, by dać warunki do rozwoju talentom, które w poszukiwaniu swobody 
twórczej uciekają do Stanów Zjednoczonych, ale jednak posiadająca monopol na 
produkcję geniuszu. Ukazuje też Ristikivi płaszczyznę ideałów, na której łączą 
się młodzi ludzie trzech epok. Tylko oni zawierają bezinteresowne przyjaźnie, 
zdolni są do bezgranicznych poświęceń, tylko oni nie kalkulują zysków i strat, 
powiada Estończyk – ale niemal zawsze ich wiara przekuwana jest na oręż wy-
korzystywany do nieczystych rozgrywek możnych tego świata. I płaszczyzna 
ostatnia, choć nie najmniej ważna: jednostka.

Ristikivi nie daje indywidualnościom dużych szans. Każdy z przedstawio-
nych bohaterów, czy to władca bezgranicznego imperium, chłop, dowódca roty, 
czy jej szeregowy rycerz, każdy ponosi porażkę. Czasami zachowuje honor, czy-
ste sumienie i dumę, ale założonego celu nigdy nie osiąga. Z punktu widzenia 
historii niczego nie może zmienić. A jednak estoński autor nie kończy powieści 
tak pesymistyczną konstatacją, bo wskazuje drogę, która pozwala zmienić hi-
storię, „uznaje ograniczenia, słabości i marność ludzkiej egzystencji, ale wciąż 
wierzy, że w nieprzewidzianych momentach, czasem ledwie na mgnienie oka, 
jedna ludzka dusza może rozświetlić cały mroczny firmament ludzkości” (Kork 
1970: 95). Ową drogą nie jest wojna, podbój ani ucieczka, nie jest nią katolicyzm 
ani protestantyzm. Jedyną szansą dla człowieka jest tworzenie. Akt, który spra-
wia, że jednostka staje się równa Bogu, czyniąc coś z niczego, siejąc tytułowe 
zęby smoka, które jako wielkie idee mają kiedyś zaistnieć w sercach jego czytel-
ników i zmienić świat. Czy to się powiedzie? Sceptycznie ocenił ku temu szanse 
sam Ristikivi, pisząc w liście do przyjaciela:

Dobra wiadomość jest taka, że „Zęby” [smoka] dotarły do Estonii, tym ra-
zem dosyć szybko. Miałem już odpowiedzi od Kersti i Marta Lepika. Z drugiej 
jednak strony widać, że opowieść nie jest wystarczająco kontrowersyjna i dla-
tego nie będzie prawdopodobnie opublikowana (Kangro, Ristikivi 2006: 84).
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Wszystko to, co czytamy o źródłach europejskiego humanizmu w „Zębach 
smoka”, z całą pewnością zostało powiedziane przed Karlem Ristikivim. Jed-
ni powiedzą – bardziej, drudzy – mniej odkrywczo, z użyciem innego języka, 
przykładów, nawiązań, które tym wydadzą się celniejsze, a owym chybione. 
Należy jednak uświadomić sobie, że w roku 1970, kiedy powstały „Zęby smo-
ka”, Estonia miała za sobą dwudziestopięcioletni epizod niepodległości w latach 
1918–1943 i zaledwie 100 lat istnienia literatury w języku narodowym10, a tłu-
maczenia literatury światowej na język estoński zaczęły się na szeroką skalę 
pojawiać dopiero po roku 1918. Karl Ristikivi tymczasem powiedział Estończy-
kom coś, co wcale nie było w epoce radzieckiej oczywiste: naród estoński jest 
częścią europejskiej rodziny. Należy do wielkiej cywilizacji zrodzonej w Ate-
nach i Rzymie, a legitymacją tego są nie tylko jego cierpienia i przebyte wojny, 
ale wytężona praca jego przedstawicieli, by do europejskiego dziedzictwa doło-
żyć własną cegiełkę kultury.

Pozostaje na zakończenie jedno pytanie, które Ristikivi słyszał wielokrotnie 
i na które nigdy nie odpowiedział wprost: Dlaczego pisarz uciekał do dziejów 
Hiszpanii, Francji czy Włoch, z jakich powodów nigdy nie pisał na emigracji 
o historii Estonii?

Wiecznie te same oskarżenia – dlaczego piszę o odległej historii! Ich zda-
niem powinienem wciąż pisać o wojnie domowej. A przecież nie ma niczego 
dawniejszego niż wczorajsza gazeta, niczego starszego niż dopiero co przeży-
ta historia. Nie możemy jej zmienić, tak jak nie można zmienić tego, co zaszło 
tysiąc lat temu. Jednocześnie nie mamy tutaj żadnej perspektywy, a tym bar-
dziej perspektywy obiektywnej

– powiada Ristikivi ustami Joaquima Barrery (Ristikivi 1997: 184). I dodaje 
w kluczowym akapicie powieści, w którym duch Joaquima Barrery odpowiada 
na oskarżenia syna, że ojciec nie mówi mu, co powinien czynić, że nie zostawił 
tych wskazówek w książkach:

Jestem tutaj. Jestem tam gdzie ty, gdzie wszyscy inni. Jestem tak samo bezrad-
nym poszukiwaczem jak i wy. Jeśli zagłębiałem się w daleką przeszłość, to tylko 
po to, aby szukać. A nuż poszczęści mi się i odnajdę tam początek drogi, i prze-
szedłszy tę drogę, lepiej zrozumiem, gdzie teraz jesteśmy (Ristikivi 1997: 159).

 10 Jest to pewne uproszczenie, jako że za początek nowoczesnej literatury estońskiej uznaje 
się działalność Kristjana Jaaka Petersona, czyli lata 1818/1819. Peterson zmarł jednak już 
w 1822 r., a naród estoński długo czekał na jego godnego następcę.
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About Dragon’s Teeth and Prometheus’ Liver. Sources of European Humanism 
in Karl Ristikivi’s Novel „Dragon’s Teeth”

SU M M A RY

At the beginning of the article a short biography of Karl Ristikivi, an Estonian twentieth 
century novelist, poet and literary critic, is presented. Ristikivi, named by scholars „A Eu-
ropean Europe knows nothing about”, spent most of his life in Sweden as a political émi-
gré from Soviet Estonia, writing historical novels based on European history of the Middle 
Ages. The author of the article analyses „Dragon’s Teeth”, Ristikivi’s representative novel, 
trying to indicate multi-level parallelisms between the fictional worlds and the real life of the 
Estonian author. By comparing characters appearing in the novel to Ristikivi himself, the 
author attempts to prove that a significant part of characters’ statements can be interpreted 
as certain ideas of the Estonian novelist’s philosophy. The aim of the article is to reconstruct 
those ideas and Ristikivi’s views on European history and culture as well as their sources. 
The conclusions show that the Estonian writer distinguished three epochs in the European 
history: classical antiquity, Renaissance and the twentieth century. They are considered to be 
milestones in the cyclic nature of time.
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