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VANNIEGO SCHEIWILLERA

W październiku 1999 roku w Mediolanie zmarł nagle Vanni Scheiwiller (8 II 1934–17 
X 1999), włoski krytyk i mecenas sztuki, sprawny i ambitny wydawca komercyjny, znany 
jednak najbardziej jako indywidualność w mediolańskim środowisku wydawców książki 
artystycznej, ostatni z trzypokoleniowej szwajcarskowłoskiej rodziny drukarzy i edytorów, 
spadkobierca i właściciel oficyny All’Insegna del Pesce d’Oro i założyciel spółki wydaw-
niczej Libri Scheiwiller (1977), wydawca m.in. Michaux, Pounda, Cocteau, Miłosza, Mon-
tale, Herberta, Heaneya i Szymborskiej, mąż utalentowanej polskiej artystki grafik Aliny 
Kalczyńskiej, ambasador kultury polskiej, darczyńca na rzecz Biblioteki Jagiellońskiej, 
w roku 1994 wspólnie z żoną wyróżniony nagrodą Sekcji Polskiej SEC (Société Euro  
péenne de Culture) za „spójną i skuteczną działalność na rzecz kultury polskiej za grani-
cą”. Vanni Scheiwiller, którego sylwetka i dorobek zostały przybliżone polskiemu odbiorcy 
przez Marię Kocójową1, pozostawił po sobie ponad 3000 tytułów dzieł, wydanych w 44 se-
riach; wiele spośród nich to wytwory najwyższego kunsztu edytorskiego, dzieła estetycznie 
wyrafinowane, nierzadko tworzone w limitowanej liczbie egzemplarzy2. W rok po śmierci 
wydawcy pod sygnetem Libri Scheiwiller ukazało się ofiarowane mu książkowe epitafium 

1 M. Kocójowa (2009), „Książki jednego dnia…” artystki Aliny Kalczyńskiej z Mediolanu [preprint]; 
M. Kocójowa (2009), Edytorsko-bibliofilski rarytas włosko-polski XXI wieku, [w:] J. Ladorucki, M. Rzad-
kowska (red.), Pasja książki. Studia poświęcone pamięci Profesora Janusza Dunina, Łódź: Wyd. Literatura, 
s. 382–393.

2 Najmniejszy nakład książki firmowanej przez Vanniego Scheiwillera wynosił 8 egzemplarzy. W takiej licz-
bie w 1982 roku ukazało się dzieło dedykowane rzeźbiarzowi Italo Valentiemu (Per Italo Valenti), zawierają-
ce niepublikowany wiersz Vittoria Sereniego i cztery grafiki autorstwa Enrica Della Torre, Aliny Kalczyńskiej, 
Vittoria Matino i Carla Nangeroniego. Książka została pomyślana jako upominek dla rzeźbiarza z okazji jego 
70. urodzin, a nakład rozdysponowano w sposób następujący: po jednym egzemplarzu otrzymali jubilat, arty-
ści graficy, Vittorio Sereni, Vanni Scheiwiller jako redaktor oraz drukarz Giorgio Lucini. Por. C. Gibelini (ed.) 
(2007), Libri d’artista. Le edizioni di Vanni Scheiwiller. Catalogo ragionato, Trento: Luchini Libri; Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, s. 219.
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pt. Per Vanni Scheiwiller. Ricordi e testimonianze3, zbiór wspomnień i świadectw, tworzą-
cych wyjątkową biografię. 

LITERACKI HOŁD

Z uwagi na okoliczności powstania i czytelną, jednolitą intencję zebranych w tomie 
tekstów, księga Per Vanni Scheiwiller wpisuje się w kodyfikowany od czasów starożytnych 
wzorzec retoryczny genus demonstrativum (gr. epideiktikon), w którym mieszczą się liczne 
odmiany okolicznościowych utworów pochwalnych, w tym również literackie formy kome-
moracyjne, czyli słowne pomniki pamięci o znakomitych ludziach. Nie zgłębiając niuansów 
taksonomicznych, do dziś dyskutowanych w polskim piśmiennictwie literaturoznawczym4, 
można stwierdzić, że zbiór tekstów ofiarowanych pośmiertnie mediolańskiemu wydawcy 
spełnia kryteria gatunkowe nowożytnego panegiryku, rozumianego najogólniej jako po-
tencjalnie wielogłosowa oracja na cześć wybitnej osoby, „ukierunkowana na dużą liczbę 
odbiorców, niezależnie od tego, czy będzie to publiczna deklamacja, czy ogłoszenie tekstu 
drukiem”5. W historycznych ujęciach literatury baroku – a na ten czas właśnie przypadają 
największe osiągnięcia polskiej sztuki wymowy pochwalnej – za podstawę wyodrębnienia 
panegiryku jako formy swoistej przyjmuje się następujące cechy, wymienione przez Macie-
ja Kazimierza Sarbiewskiego w traktacie O poezji doskonałej: „są to [...] pieśni wygłasza-
ne przed licznym gronem słuchaczy lub przynajmniej odpowiednie do wygłoszenia przed 
nim”, „składają się z rozmaitych motywów i pochwał czerpanych z różnych punktów wi-
dzenia”, „zawierają najczęściej pochwały książąt lub bohaterów za ich całe dotychczasowe 
życie, bądź też za jakąś ich cząstkę”6. 

Współcześnie zmieniły się, rzecz jasna, i tożsamość wychwalanych, i repertuar języ-
kowych środków wyrazu, niemniej zasady konstrukcyjne panegiryku i jego wysoka, od 
dawna ugruntowana pozycja wśród szlachetnych gatunków literackiej laudacji, pozostają 
nienaruszone, niezależnie od ujemnych skojarzeń, które pojęcie to może budzić w użyciu 
potocznym. Jako istotne kryterium typizujące w odniesieniu do panegiryku nadal stosuje się 
obecność charakterystycznej topiki (zespołu stałych tematów, motywów i sposobów obra-
zowania), opisanej najpierw przez Hermogenesa, później przez Cycerona w traktacie De 

3 Per Vanni Scheiwiller. Ricordi e testimonianze (2000), Milano: Libri Scheiwiller, 305 s.
4 B. Awianowicz, Pochwała – enkomion – panegiryk. Glosa terminologiczna na marginesie książki Jaku-

ba Niedźwiedzia „Nieśmiertelne teatra sławy”, [dok. elektr.] http://www.traditioeuropae.org/artykuly_neo 
 latynistyka/B._Awianowicz_Pochwalaenkomionpanegiryk._Glosa_terminologiczna.html [odczyt: 10.09.2009]; 
R. Krzywy, O panegiryku staropolskim. Tradycja i przemiany, [dok. elektr.] http://staropolska.pl/barok/opraco-
wania/panegiryk.html [odczyt: 10.09.2009]; J. Niedźwiedź (2003), Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka 
twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w., Kraków: Księgarnia Akademicka, 379 s.

5 J. Niedźwiedź, dz. cyt., s. 31.
6 M.K. Sarbiewski (1954), O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer = De perfecta poesi, sive Vergilius 

et Homerus, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wyd. Polskiej Akademii Nauk, 523 s. 



153

inventione. Organizuje się ona wokół trojakiego rodzaju przymiotów wychwalanego: zalet 
związanych z duszą (cnót), z ciałem oraz zaszczytów i godności, jakie adresatowi pochwały 
dane było zyskać z racji urodzenia lub dzięki własnym staraniom (rodowód, potomstwo, 
majątek, szacunek i mir, reputacja, przyjaźnie, ludzka pamięć, zasługi publiczne, godna 
śmierć itd.)7. 

Prócz tego, że tom dedykowany Vanniemu Scheiwillerowi odpowiada wszystkim po-
wyższym warunkom, za przypisaniem go do genus demonstrativum przemawia także 
jego wewnętrzna kompozycja, podporządkowana zasadzie sylwiczności. Sylwa, gatunek, 
którego pierwowzór upatruje się w zbiorze Silvae rzymskiego poety Stecjusza (I w. n.e.), 
w czasach nowożytnych doczekała się największej popularności w literaturze europejskiej 
(także polskiej) w wieku XVII. To wówczas w oświeconych domach upowszechnił się zwy-
czaj zakładania sztambuchów zszytych z pustych kart, w których, obok osobistych myśli 
związanych z dniem codziennym, gospodarze zapisywali chętnie również wyimki i cytaty 
(excerpta) z co bardziej zajmujących dzieł cudzych. Funkcją tych „samorodnych” ksiąg 
było ocalenie – na poczet najbliższych i potomnych, czyli grona ludzi ważnych dla autora 
przez wzgląd na wspólnotę wartości (należących do rodziny duchowej w sensie łacińskiego 
domus) – rzeczy, które inaczej mogłyby przepaść. Co do zasady, sylwa jako gatunek lite-
racki zakłada więc formalne zróżnicowanie, wielokształtność, achronię, przypadkowość na-
stępstwa opisywanych zdarzeń, pomieszanie przekazów o rozmaitym zabarwieniu uczucio-
wym i niejednorodnej treści8. Spoiwem dla tak z pozoru chaotycznego zbioru jest (w wersji 
antycznej i barokowej) jedność podmiotu piszącego, dzianie się jego życia w różnych miej-
scach i momentach, zaś w omawianym tu tomie: jedność komemoracyjnej intencji zebra-
nych w nim tekstów, układających się w mozaikowy, choć nie mniej przez to wyrazisty 
portret Vanniego Scheiwillera.

LAUDATORZY

Tych zapisów jest w księdze sto piętnaście. Ich autorzy reprezentują wszystkie kręgi 
i środowiska, głównie włoskie, w jakich Scheiwiller obracał się w ciągu swojego zawodo-
wego życia, tj. współpracowników, którzy w różnych okresach pozostawali związani z jego 
oficynami (niezależnie od ich pozycji i konwencjonalnej ważności pełnionych zadań), in-
nych wydawców, artystów ze wszystkich dziedzin sztuki, uczonych, intelektualistów, kryty-
ków sztuki, dziennikarzy, animatorów życia kulturalnego (polityków, marszandów, społecz-
ników, przedsiębiorców). W gronie tym znaleźli się m.in. międzynarodowej sławy poeci 
wydawani przez Scheiwillera: noblista Seamus Heaney, zmarła w listopadzie 2009 roku 
Alda Merini, Nanni Bellestrini, członek słynnej neoawangardowej formacji Il Gruppo 63, 
pionier poezji komputerowej i wizualnej we Włoszech, Maria Luiza Spaziani, Mario Luzi, 

7 R. Krzywy, dz. cyt.
8 R. Nycz (1996), Sylwy współczesne, Kraków: Universitas, s. 176–177.
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laureat prestiżowej nagrody poetyckiej LibrexGuggenheim „Eugenio Montale” (nagrodę tę 
otrzymali też Alda Merini, a w 2005 – Tadeusz Różewicz), Andrea Zanzotto. 

Są wybitni przedstawiciele sztuk plastycznych: nieżyjący już wybitny rzeźbiarz Pietro 
Consagra, twórca sculture frontali, Emilio Vedova, członek związanego z ruchem oporu 
kolektywu Il Corrente, uważany za najważniejszą postać włoskiego abstrakcyjnego ekspre-
sjonizmu po II wojnie światowej, Massimo Lippi, poeta, a zarazem rzeźbiarz, chętnie przy-
znający się do związków z konceptualizmem spod znaku objet trouvé Marcela Duchampa, 
Giulia Napoleone, uznana akwarelistka i grafik, związana obecnie z PUSA Università di 
Aleppo, Kengiro Azuma, japoński rzeźbiarz, którego do Włoch sprowadziło urzeczenie 
estetyką dzieł Marino Mariniego. 

Dziedzinę akademicką reprezentują (wskazując wybiórczo): Pietro Gibellini, italiani-
sta, profesor literaturoznawstwa w Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji, Claudio Magris, 
pisarz, eseista i tłumacz, profesor współczesnej literatury niemieckiej na Uniwersytecie 
w Trieście, Pietro Marchesani, włoski polonista, tłumacz polskiej poezji (m.in. Zbigniewa 
Herberta, Czesława Miłosza, Sławomira Mrożka i Wisławy Szymborskiej), prozy i drama-
turgii, badacz twórczości Witkacego, pracownik (1968–1971) i doktor honoris causa (2000) 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej Uni-
wersytetu w Genui, laureat nagrody PEN Clubu (2001), Luciano Erba, pisarz, profesor li-
teratury francuskiej Katolickiego Uniwersytetu Mediolańskiego, wreszcie Alessandro Fo, 
poeta i historyk średniowiecznej literatury europejskiej. 

Wśród laudatorów nie zabrakło też przedstawicieli włoskiego edytorstwa artystycznego, 
nazywanych przez Vanniego Scheiwillera konfratrami (s. 71). Jest ich dwóch: Alberto Casi-
raghi, poeta, właściciel prężnie działającej oficyny PulcinoElefante Press, którego z Vannim 
Scheiwillerem łączyła pasja wydawania książki miniaturowej, oraz Martino Mardersteig, 
przyjaciel i „krewny” Vanniego pod względem rodowodu i etosu, spadkobierca rodzinnej 
werońskiej oficyny Stamperia Valdonega (założonej przez ojca, Giovanniego Mardersteiga, 
w 1922 r. w Lugano pod szyldem Officina Bodoni) specjalizującej się, podobnie jak firmy 
wydawnicze Scheiwillera, w edytorstwie ekskluzywnej książki artystycznej i bibliofilskiej, 
a przekształconej dziś w dużą grupę kapitałową o międzynarodowym zasięgu. 

Tożsamość kilku autorów pozostaje trudna do ustalenia z perspektywy polskiego czy-
telnika i dostępnych mu źródeł, a zarazem nie sposób wywnioskować jej z samych tekstów, 
jednak czytelny klucz doboru tekstów do księgi każe domyślać się, że również i ich łączyły 
ze zmarłym relacje powstałe jeśli nie wprost na gruncie zawodowym, to z pewnością nie 
wyłącznie w sferze prywatnej.

W tym miejscu godzi się zresztą poświęcić odrębne słowo właśnie redaktorowi, któ-
ry patronuje księdze z oddalenia, z dyskrecją bliską niewidzialności, niczym ghost-editor, 
zgodnie z etyczną regułą literackiego hołdu w ogóle, który – choć zawsze przecież przez ko-
goś inicjowany i porządkowany – nie powinien przedstawiać się jako wynik skalkulowanej 
akcji. Mowa o Alinie KalczyńskiejScheiwiller, wdowie po Vannim Scheiwillerze, uznanej 
polskiej artystce książki, przez blisko dwadzieścia lat sprzymierzonej z mężem w wydawni-
czych przedsięwzięciach oficyn All’Insegna del Pesce d’Oro i Libri Scheiwiller. Jej nazwi-
sko pojawia się w kolofonie na trzeciej stronie tzw. redakcyjnej czwórki, w tradycyjnie naj-
dalszym i najmniej eksponowanym miejscu książkowego kodeksu, a o tym, że tom powstał 
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z jej zamysłu, informuje oszczędne sformułowanie Volume a cura di..., z dodatkiem poniżej 
Edizione fuori commercio (wydawnictwo nieprzeznaczone do dystrybucji handlowej)9. 

Warto też zauważyć, że w książce do minimum zostały ograniczone elementy parateks-
tu, będące zwykle wskazówką dla czytelniczej interpretacji: nie ma w niej przedmowy ani 
posłowia, na końcu tylko znajduje się krótka, encyklopedyczna nota biograficzna zaopa-
trzona w bibliografię (lecz niepodpisana). Za właściwy incipit służą natomiast tytuł i przy-
słonięta obwolutą grafika okładki, reprodukująca podpisy autorów, na wzór tego, co można 
zobaczyć czasem na odwrocie pamiątkowych zbiorowych zdjęć lub na ozdobnych kartach 
z pisaną laudacją. Znaczące, jakkolwiek aluzyjne i zrozumiałe przede wszystkim dla osób 
dobrze znających motywacje intelektualnych i aksjologicznych wyborów Vanniego Schei-
willera, jest również otwierające księgę motto z Pieśni LXXXI Ezry Pounda (wybrane przez 
Alinę Kalczyńską): To co najbardziej kochasz – pozostanie, reszta to śmieci / To co naj-
bardziej kochasz, nie będzie ci wydarte / To co najbardziej kochasz, to twoje prawdziwe 
dziedzictwo10. 

O tym, że ascetyczna estetyka książki jest wynikiem celowego postanowienia, można prze-
konać się, analizując zachowaną w archiwum Aliny Kalczyńskiej dokumentację redakcyjną11. 
W ciągu pięciu miesięcy pracy nad książką – tylko tyle czasu bowiem upłynęło od rozesłania 
do potencjalnych autorów korespondencji informującej o zamiarze jej opublikowania (maj 
2000 r.) do dnia, w którym gotowy nakład 1000 egzemplarzy opuścił drukarnię Luciniego 
w Mediolanie (październik 2000 r.) – Alina Kalczyńska opracowała i kolejno odrzuciła kilka 
koncepcji graficznych, które zakładały wykorzystanie w warstwie paratekstu m.in. ekslibri-
sów zaprojektowanych dla Vanniego Scheiwillera przez Renato di Bosso i nią samą, trzech 
dedykowanych V.S. szkiców Jeana Cocteau, reprodukcji drzeworytu Biały Koń Jerzego Panka 
i grafiki Krzysztofa Skórczewskiego. W wersji finalnej pomysły te ustąpiły miejsca reproduk-
cji odręcznego rysunku ryby (na stronie przedtytułowej), którym Vanni Scheiwiller sygnował 
swoje listy do przyjaciół i współpracowników.

SYLWICZNOŚĆ STRUKTURY

Umiar w gospodarowaniu znakami obecności redaktora w księdze jest zgodny z obowią-
zującą w literaturze pochwalnej zasadą austeritas – rygoru nakazującego oddawać głos tyl-
ko tym, którzy chcą upamiętnić zmarłego, bez widocznej ingerencji w to, co i w jaki sposób 

 9 Połowę nakładu (500 egzemplarzy) ofiarowano gościom przybyłym na promocję książki zorganizowaną 
przez Alinę Kalczyńską 17 października 2000 roku, równo w pierwszą rocznicę śmierci Vanniego Scheiwillera, 
w Bibiotece Sormani w Mediolanie. Por. G. Borgese (2000), Cento voci in memoria di Vanni Scheiwiller, piccolo 
grande editore, „Corriere della Sera” di 17 ottobre 2000, dostępne także: http://archiviostorico.corriere.it/2000/
ottobre/17/Cento_voci_memoria_Vanni_Scheiwiller_co_0_0010173925.shtml [odczyt: 5.11.2009].

10 E. Pound (1995), Pieśń LXXXI, przeł. A. Szuba, „Literatura na Świecie” nr 1/2, s. 226–233.
11 Wgląd do tej części archiwum autorka uzyskała dzięki uprzejmości Aliny Kalczyńskiej w listopadzie 2009 

roku. 
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zamierzają powiedzieć. W omawianym tomie zasada ta przejawia się m.in. w abecadłowym 
uszeregowaniu tekstów i odstąpieniu od jakichkolwiek adnotacji objaśniających tożsamość 
autorów. Arbitralność alfabetu gwarantuje wszystkim równość, każdy z piszących ujawnia 
okoliczności swojego spotkania z adresatem księgi i treść związanych z nim wspomnień 
w takiej mierze, w jakiej uważa za stosowne. Fakt, że kolejność świadectw nie odpowiada 
chronologii życia V. Scheiwillera, stanie się drugorzędny, o ile tylko zebrane świadectwa 
uwidocznią wyrazistą stałość najistotniejszych cech budujących jego indywidualny etos. 

Jak w każdej sylwie, tak i tutaj liczy się więc uzyskanie końcowej spójni, czemu nie prze-
szkadza różnorodność gatunkowa i stylistyczna ofiarowanych włoskiemu edytorowi teks-
tów, o objętości wahającej się od kilkunastu wierszy do dziewięciu stron (książka wydana 
jest w formacie zbliżonym do A5), z których każdy nosi pochodzący od autora tytuł. Teksty 
te można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią ricordi, które mimo nazwy 
(dosłownie: wspomnienia) nie czerpią z zaplecza retoryki memuarowej, lecz spokrewniają 
się raczej z formą epicedium, gatunkiem wymowy okolicznościowej, w którym po ekspozy-
cji zalet chwalonego laudator nie waha się wyrazić, często w tonie elegijnym, nieobcym na-
strojowi opłakiwania, żalu po stracie zmarłego, by na koniec pocieszyć się wiarą, że wartość 
jego zasług obroni się sama, bez oparcia w zawodnej ludzkiej pamięci. Wspomnienia tego 
rodzaju mają za osnowę dwubiegunowy schemat hic transit gloria (tak przemija chwała) 
– gloria victis (chwała zwycięża)12. Kilkanaście z nich przybiera formę pożegnalnych listów 
do zmarłego, rozpoczynających się zwyczajową apostrofą Caro Vanni.

Grupę drugą tworzą zapisy pasujące do wzorca epainos, krótkiej, energicznej pochwały, 
sławiącej zmarłego na sposób aforystyczny, w dźwięcznych zdaniach wypełnionych sym-
boliką uwznioślenia, jak w złożonym z zaledwie pięciu wierszy tekście Mimmo Beretty 
(prawdopodobnie współpracownika V.S. w działalności wydawniczej) pt. Levitazione di 
Vanni, który kończy się tak: Być może to właśnie te lekkie gazy jego duszy uniosły go w dal, 
skąd wszystko będzie widział jaśniej, tam z Góry (s. 226). 

Zdarza się też, że w charakterze puenty autorzy tych lapidarnych pochwał przywołują 
anegdotyczne wypowiedzi samego Scheiwillera. Dla przykładu: w tekście Un uomo felice 
Gavina Manchiego, osiadłego w Mediolanie tłumacza Seneki, Cycerona i Horacego, sedno 
laudacji dla człowieka szczęśliwego tkwi w cytacie zasłyszanych od niego słów: Jeśli będę 
miał [finansowe] kłopoty, to sprzedam jakiś obraz (s. 193). To jedno zdanie wystarczy, by 
otworzyć jednoznaczną perspektywę interpretacyjną, odsyłającą wprost do wielkich figur 
zachodniej filozofii (co może się wydawać przesadne, lecz właśnie takie są prawa literackiej 
pochwały), a szczególnie do augustiańskich przeświadczeń o człowieku jako istocie gra-
nicznej, rozdartej między marnością doczesną a pragnieniem wywyższenia, która znajduje 
ulgę dla niespokojnego serca (cor inquietus) i cel szczęśliwy w wartościach innych niż ma-
terialnie wymierne. Biorąc pod uwagę celowo wplecioną w tekst topikę wzgardy dla fraus 
mundi (fałszu świata) i vanitas (marności), a także dopuszczalną w laudacjach górnolotność 
(w omawianym tomie znacznie jednak wytłumioną), nie byłoby wielkim zaskoczeniem, 
gdyby wspomnienie Gavina Manchiego zakończyło się wyjątkiem z któregoś z poetów wło-

12 R. Krzywy, dz. cyt.; L. Szörényi (1976), Poésie latine entre 1770 et 1820, „Neohelicon. Acta comparatio-
nis litterarum universarum”, Vol. 4, No. 1/2, s. 281.
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skiego baroku, o wydźwięku podobnym do wiersza polskiego poety tamtego czasu, Łukasza 
Opalińskiego:

Jako się dusza, do nieśmiertelności 
Stworzona, cieszyć z tak podłych marności 
Może? Co w nich jest, co by z nią zrównało  
Albo apetyt jej nasycić miało?  
Gdy tego szuka, czego dostąpienie 
Nie ma pokoju, ile omamienie. 
Świat ten obłudny i szczęście omylne13. 

Byłoby zaskoczeniem tym mniejszym po pierwsze dlatego, że bardzo zbliżone z ducha 
jest przesłanie wybranej na motto tomu Pieśni LXXXI Ezry Pounda ze zbioru Canti pisani, 
zwłaszcza jej słynny passus Pull down the vanity. Pieśni napisanej w roku 1945, podczas 
sześciomiesięcznego pobytu w amerykańskim obozie karnym nieopodal Pizy14, w której, 
w opinii badaczy literatury, wyraża się humanistyczna wiara Pounda w możliwość ocalenia 
etycznej i estetycznej harmonii świata stworzonego „przez zakwestionowanie jego chaosu 
i ambiwalencji (…), w jego kondycyjnym, odwiecznym stanie rozchwiania miary, którego 
nie spowodowała lichwa, żadna inna lichwa, poza lichwą naszych słabości, fałszywych wy-
borów i popełnianych błędów”15. 

Po wtóre, widok wiersza nie byłby niczym niecodziennym, bo w całym tomie jest wcale 
niemało poezji, nie tylko w sensie stylistycznym, w warstwie obrazowania, ale wprost – 
w postaci strof. Obecność wierszy jest wskaźnikiem wyodrębnienia trzeciej grupy tekstów, 
niejednorodnych formalnie, ale noszących wspólne znamię alegoryzacji, do której zaliczają 
się: świadectwa będące same w sobie wierszem (prócz niego zawierające tylko tytuł i na-
zwisko autora; w tej grupie trzeba też chyba umieścić „tekst” Massima Cavalliego, mający 
formę reprodukcji dedykowanej V.S. grafiki) oraz mniej lub bardziej rozbudowane impresje 
literackie i całostki narracyjne z wmontowanym do środka wierszem, lub w których wiersz 
pełni rolę kody (zamknięcia). Jeśli przytoczony wyżej fragment wiersza Opalińskiego od-
czytywać jako poetyckie wyrażenie pierwszego składnika duchowego dylematu „ku niskoś-
ci, czy ku wysokości?”, to w zbiorze Per Vanni czeka już na czytelnika składnik drugi, 
nazwany słowami wiersza Aldy Merini (s. 90):

Ale my 
Mamy serce bijące odświętnie 
Bębenek radosny 
Bo mamy w sobie Jego głos 
Głos, który się nigdy nie łamie16.

13 Cyt. za: I. Szczukowski (2008), „Homo inquietus” – „Homo ardens” – „Homo viator”. Wokół augustiań-
skich inspiracji poezji polskiego baroku, „Pamiętnik Literacki” nr 99, z. 1, s. 21.

14 E. Davidson (2002), The Narrow Path of Freedom and Other Essays, Columbia: University of Missouri 
Press, s. 140.

15 C. Michalski (1999), Klatka Ezry, „Arkana” nr 6, dostępne także: http://niniwa2.cba.pl/klatka_ezry.htm 
[odczyt: 10.09.2009].

16 Ten i wszystkie następne cytaty obcojęzyczne w tłumaczeniu Autorki.



158

FIGURA EDITOREARTISTA

Księga laudacji poświęconych Vanniemu Scheiwillerowi jest warta zauważenia dlatego, 
że – wyraźniej niż z niejednej uczonej monografii – wyłania się z niej emblematyczny portret 
misjonarza sztuki, odkrywcy nieznanych lub zapomnianych krain kultury, niestrudzonego 
podróżnika między światami różnych artystycznych ekspresji, dla którego książka nie jest 
wcale ramą zbyt szczupłą, by pomieścić naraz wszystkie przyniesione z tych światów bo-
gactwa. Lektura tego tomu dostarcza, oczywiście, wiele sprawdzalnych informacji na temat 
pięciu dekad powojennego życia kulturalnego Europy, stanowi przyczynek do bibliografii 
samego Scheiwillera, a przy okazji kilku innych postaci z międzynarodowej elity intelektu-
alnoartystycznej, jest rozproszonym, ale po odpowiedniej obróbce zdatnym do wykorzy-
stania przez historyków książki źródłem do najnowszych dziejów edytorstwa artystycznego 
i bibliofilskiego we Włoszech. Przede wszystkim jednak zbiór Per Vanni... jest wiernym 
i wiarygodnym – nie według kryteriów dowodowości naukowej, ale w antropologicznych 
kategoriach prawdy ludzkiego słowa – ukazaniem tego, jak i dzięki komu od zawsze działa 
się kultura książki: tej rozumianej w sensie najbardziej rdzennym i pierwotnym, więc nie 
jako utylitarny nośnik komunikacji masowej, lecz jako artefakt naznaczony indywidualnoś-
cią jeśli nie artysty, to przynajmniej godziwego rzemieślnika, jako przedmiot immanentnie 
symboliczny, wokół którego wytwarza się określony etos. 

Wzięte razem, pośmiertne świadectwa zebrane przez Alinę KalczyńskąScheiwiller od-
powiadają co do joty wymogom gatunkowym okolicznościowego hołdu (co, swoją drogą, 
uwidacznia istnienie fenomenalnej wspólnoty semiotycznej między autorami, z których 
każdy na własną rękę potrafił odnaleźć się w domyślnej konwencji pochwały), w związku 
z czym opisana w nich sylwetka Vanniego Scheiwillera przybiera ostatecznie charakter 
posągowy, nieskazitelny, z pewnością nieco wyidealizowany. Byłaby to wada, gdyby do 
księgi przykładać miarę czystej wartości dokumentalnej, tymczasem można w niej wi-
dzieć coś innego: galerię 115 subiektywnych spostrzeżeń i aksjologicznych ocen postawy 
życiowej konkretnego człowieka, która, za sprawą przerysowania cech i użycia retoryki 
amplifikacji, przekształca się w gotową, emblematyczną, a zatem może i uniwersalną figu-
rę edytora-artysty. 

Takich schematycznych figur, uważanych za cenne narzędzia badawcze, poszukują, 
zwykle kosztem żmudnych kwerend i analiz źródłowych, uczeni z wielu dyscyplin współ-
czesnej humanistyki, od nauki o literaturze, przez kulturoznawstwo, historię idei, aż po psy-
chologię kreacji, etykę i socjologię. W obszarze twórczości prace te, podejmowane głównie 
przez zwolenników nurtu hermeneutycznego, dążą m.in. do rozpoznania i zrekonstruowania 
określonych typów dyspozycji (moralnych, umysłowych, duchowych, mentalnościowych), 
które warunkują stałą lub okresowo nawracającą obecność w kulturze różnych form eks-
presji, komunikacji i organizacji zachowań zbiorowych. Do odtworzonych w ten sposób 
archetypicznych wzorców, których splot tworzy kanwę kultury w ogóle, należą np. figury 
mecenasa, homo sacer, homo faber, poety przeklętego, Bożego szaleńca i wiele innych. 
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HOMO VIATOR

Powstaje jednak pytanie, jak problem figur kulturowych ma się do księgi dedykowanej 
Vanniemu Scheiwillerowi i kierunków jej odczytania. Otóż być może jest tak, że zbudowa-
ny w niej wizerunek postaci, wysublimowany, oczyszczony z familiarnej stylistyki anegdo-
ty, o rysach będących nazwami humanistycznych cnót, należałoby uznać za odzwiercied-
lenie cech, którymi od zawsze i niezależnie od historycznych okoliczności odznaczali się 
letterato editore, ambitni, samodzielni wydawcy książki przeznaczonej do obiegu innego 
niż masowy (niekoniecznie elitarnej). Być może, gdyby porównać subiektywną biografię 
Scheiwillera z sylwetkami innych – współczesnych mu i dawniejszych – „edytorów pogra-
nicza”, dla których materia nośnika miała w książce znaczenie równorzędne z przekazem 
słownym, okazałoby się, że wszyscy oni lub niemal wszyscy byli obiektami podobnych 
reprezentacji, zajmowali stałe miejsce w wyobrażeniach swoich odbiorców o tym, co jest 
w kulturze potrzebne i wartościowe. Wiadomo zaś skądinąd, że aby uznać jakiś element 
kultury za niezbywalny, nie musi on odpowiadać pragnieniom odbiorcy masowego. 

Mając na uwadze tę hipotezę, warto podjąć próbę uszczegółowienia figury Vanniego 
Scheiwillera. W zarysie szkicuje ją już autor pierwszego tekstu w tomie, współpracownik 
oficyny Libri Scheiwiller Adriano Agnati, który w apostrofie do zmarłego pisze: Byłeś ostat-
nim scavalcamontagne wśród wielkich wydawców włoskich. Miałeś niezawodne wyczucie 
[do interesów], ale bardziej niż trufle wolałeś zbierać kwiaty (s. 15). Termin scavalcamonta-
gne (dosłownie: skaczący przez góry) odnosi się do popularnych w XIX wieku wędrownych 
trup aktorów, często pośledniego kunsztu, dających popisy na festynach i jarmarkach17, jed-
nak w tym kontekście od znaczenia jawnego ważniejsze są jego konotacje, wiążące życio-
we wybory Vanniego Scheiwillera z przeznaczeniem waganta, wędrownego artysty, który 
z całym dobytkiem w jednym zawiniątku idzie z miejsca w miejsce i nie ma domu innego 
niż cudzy, o ile ktoś zechce go posłuchać. Obraz waganta dopełniają słowa znanego poety 
Raffaele Carrieriego, przytoczone w tekście Un modello inimitabile di buon gusto autorstwa 
krytyka sztuki Giuseppe Apelliniego: Nie wiem, skąd przyszedł, ale jego kraj to biała kraina 
papierowej karty o szerokich marginesach. Śnieg leży tam odwieczny. Psy przebiegają, nie po-
zostawiając śladów, a gdy pojawi się zziębnięty anioł, daje mu się schronienie i strawę. Idzie 
piechotą z kraju do kraju, ze swoją trąbką za trzy grosze. Swój dom niesie na plecach (s. 19). 
Przesycająca ten fragment symbolika transcendentalna przemienia pierwszy obraz obieży-
świata z cygańskiego wozu w prastarą figurę człowieka w wiecznej podróży – homo viator. 

Postać błądzącego po utracie domu wybrańcawygnańca, której za pierwowzór w źró-
dłach pisanych służy Eneasz z jego uporczywym wołaniem Pozwól mi wrócić do słodkiej 
ojczyzny, zagościła w literaturze europejskiej na dobre w epoce Odrodzenia, kiedy to oświe-
cone dwory zaczęły fascynować się alegorią wyboru między drogą marności wiodącą ku za-
traceniu a drogą uwznioślającej cnoty, zobrazowaną w mistycznym traktacie Tabula Cebetis 
z I wieku n.e. i odkrywaną na nowo w sonecie Vita Solitaria Petrarki. Topos ten pojawiał się 

17 J.C. Barnes, M. Stefano (eds.) (1992), Le due trilogie pirandelliane. Il „teatro nel teatro”, I „miti” e la 
loro fortuna nel mondo anglofono, Palermo: Palubo, s. 50.
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w pieśniach Joachima du Bellay, Margueritte de Navarre, Pio di Bologna i w niezliczonych, 
także anonimowych emblematach18. Długo też w Europie utrzymywał się zwyczaj rycia na 
płytach nagrobnych greckiej litery epsilon, której rozwidlone ramiona symbolizowały od-
powiednio: lewe – ścieżkę zgubnych błędów i omamienia nietrwałą miłością rzeczy świata 
tego, co przynoszą duszy pokarm tak niesyty, zaś prawe: kierunek właściwy, wyznaczony 
przez Tego, co dźwignął twarz ludzką od ziemie ku niebu, bydlęcą ku ziemi zostawiwszy, 
abyśmy jako ogień w górę się przebierali19. 

Dialektyka litery epsilon jest czytelna w wielu świadectwach księgi, także całkiem do-
słownie, jak w cytowanym już tekście Giuseppe Appelli, wskazującego bez ogródek, które 
ramię wybrał Vanni Scheiwiller: Przesądy finansowe, te potwory, które gnieżdżą się w wiel-
kich międzynarodowych koncernach, raz jeszcze ugięły się przed wartościami kultury [...]. 
Nowe wyzwanie: zaryzykować swoje zdolności w imię książki, która dotychczas pozostawała 
apanażem wydawców pozbawionych skrupułów, przyzwyczajonych do życia na koszt instytucji 
finansowych, i pokazać, że drobny (piccolo) wydawca książek tak rzadkich, że nie do zdoby-
cia, nieczytelnych i niezdatnych do użytku, może wytwarzać „produkty”, które chciałyby mieć 
w swoich zbiorach biblioteki całego świata (s. 20). Ta sama opozycja, choć mniej obcesowa 
w wyrazie, pojawia się też w wypowiedzi Umberta Colombo, europejskiej sławy geochemika, 
który w domyślnym przeciwstawieniu do tego, jak postępują inni, przypisuje V. Scheiwillero-
wi głębokie poczucie moralności [przenikające] życie i pracę, brak zainteresowania szybkim 
zyskiem, przyjemność i „powinność” działania nade wszystko dla dobra kultury (s. 66). 

Tymczasem homo viator to nie tylko ubogi z wyboru wędrowiec, który uciekając przed 
wszechobecną cupiditas, przemieszcza się stale ku rejonom abstrakcyjnego dobra, nella 
regione dello spirito e dell’arto, gdzie ludzie dzielą się na dwa obozy: tych, co wydają pie-
niądze, aby spełnić swoje marzenia, i drugich, co zarabiają na sprzedaży rzeczy świętych, 
[a] szczęśliwcami są, oczywiście, ci pierwsi (z tekstu Cena spełnienia marzeń poetki Mar-
gherity Dalmati, s. 86). 

Homo viator, i chyba to właśnie znaczenie jest dla figury edytoraartysty najważniejsze 
i najpiękniej wyróżniające, to także przypomniany w końcu XX wieku przez Julię Kristevą 
wieczny pielgrzym z pism św. Augustyna, który nie zadowala się wzgardą dla mierności tego 
świata, ale aktywnie, odważnie i kosztem wyrzeczeń buduje własne państwo tu na ziemi20. 
Państwo to, utożsamiane przez biskupa Hippony z Jeruzalem śnionym przez Żydów w nie-
woli babilońskiej, Kristeva postrzega jako civitas peregrina, miejsce gościny i wytchnienia 
dla wszystkich obcych, wygnańców i tułaczy, przeciwstawiane państwu opresji; jako jedyne 
państwo wolności, państwo pielgrzymki, odrywania się od miejsc, po to, by udzielić uniwer-
salnej wzajemnej pomocy, ale również odrywanie się od jakiejkolwiek tożsamości (w tym 
własnej) w celu podmiotowego spełnienia w nieskończoności Caritas21.

18 G.H. Tucker (2003), Homo Viator. Itineraries of Exile, Displacement and Writing in Renaissance Europe, 
Geneva: Droz, s. 50–53.

19 Cyt. za: I. Szczukowski, dz. cyt., s. 23.
20 J. Kristeva (1994), Strangers to Ourselves, New York: Columbia University Press, s. 83–84.
21 J. Kristeva (1993), Nations without Nationalism, New York: Columbia University Press, s. 45, tłum. 

T. Kitliński (1999), Polifonia Julii Kristevej, „Magazyn Sztuki”, [dok. elektr.] http://www.dsw.muzeum. 
koszalin.pl/magazynsztuki/archiwum/teksty_internet_arch_all/archiwum_teksty_online_7.htm [odczyt: 10.11.2009].
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AUSTERIA WCALE NIE BIEDNA

Życie Vanniego Scheiwillera konsekwentnie wpisuje się w tę charakterystykę, o czym 
– co znamienne, tym razem w sposób stonowany i bez patosu – mówią kolejne świadectwa 
w księdze. W pierwszym z nich Gonzalo Alvarez García ukazuje Vanniego jako godnego 
kontynuatora dzieła swojego ojca, Giovanniego, który sam będąc wędrowcem, potomkiem 
wielopokoleniowej bohemy, w swoim czasie jako jedyny postanowił opublikować antologię 
poetów hiszpańskich, nagle bezdomnych, bo umieszczonych na indeksie przez reżim gene-
rała Franco (tom pt. Cosecha ukazał się w 1934 r.). Z tych samych pobudek, a więc li tylko 
z chęci ugoszczenia w swojej oficynie twórczości pięknej, a w ówczesnej koniunkturze 
mało poszukiwanej lub będącej dziełem ludzi zmuszonych do emigracji, Vanni powrócił 
w roku 1960 do publikowania poetów hiszpańskich tzw. pokolenia ’27, m.in. Jorge Guillé
na, Federica Garcii Lorki. 

Warto przy tym zauważyć, że idea hospitalitas, judeochrześcijańskiej powinności dawa-
nia gościny tym, których świat z różnych powodów się wyrzeka, uznawana przez Julię Kri-
stevą za fundament kreowania pielgrzymiego państwa22, jest zakodowana w nazwie pierw-
szej oficyny Vanniego, założonej przez ojca w 1936 roku (w chwili przejmowania zakładu 
Vanni był 17letnim licealistą). All’Insegna del Pesce d’Oro (dosłownie: pod szyldem ze 
złotą rybką) nawiązuje bowiem do mediolańskiej traktierni, w której w latach 20. XX wieku 
biesiadowała moderna23.

Zapewne nieprzypadkowo kilku autorów w księdze opisuje życiową drogę Vanniego 
Scheiwillera w kategoriach rodowego determinizmu, przeznaczenia, które w tej familii sy-
nowie od pokoleń dziedziczą po ojcach: Giovanni (1889–1965) po swoim ojcu, też Giovan-
nim (1858–1904), urodzonym w St. Gallen współpracowniku słynnej oficyny Ulrico Hoepli, 
który postanowił przybrać sobie za ojczyznę Mediolan, i wreszcie po Giovannim młodszym 
(1889–1965) – jego syn Vanni. Gdy mowa o determinizmie, chodzi jednak nie tylko o tra-
dycyjny „klanowy” obyczaj przejmowania zawodowej schedy po przodku, ale o przezna-
czenie sensu stricto, tj. o augustiańską ideę predestynacji do spraw ważkich, o wrodzoną 
żarliwość do stawiania odporu niesprawiedliwości oraz walki z próżnością i butą. Taki ro-
dzaj sukcesji, w sensie: przejmowania razem z ojcowską krwią statusu mediatora, łącznika 
między doczesnością a sakralnym porządkiem sztuki, ma wyraźnie na myśli kilku autorów 
świadectw w księdze, mówiących o tym, że Vanni Scheiwiller był ogniwem wielopoko-
leniowego lineażu, urodził się ze swego ojca przez partenogenezę, wyrósł niczym konar 
z pnia, dziedzicząc przy tym, jak dodaje Margherita Dalmati, przynależność do przestrzeni 
trans, świata między światami (realtà-suprarealtà), w którym materia traci własny ciężar 
i zostaje tylko duch (s. 85). Z symboliką urodzenia w rasie posłańców, przeznaczonych do 
budowania civitas peregrina, współgra też wspomniana już Pieśń LXXXI Ezry Pounda, bę-
dąca poetycką opowieścią o zmaganiu sprawiedliwego z zakusami pychy. 

22 J. Kristeva (1994). dz. cyt., s. 85–86.
23 M. Kocójowa (2009), Edytorsko-bibliofilski rarytas włosko-polski XXI wieku [preprint udostępniony przez 

Autorkę]. 



162

Przykłady takich zmagań, będących udziałem najpierw Giovanniego, a po nim – zgodnie 
z nieuchronną logiką filiacji – Vanniego, powracają w tekstach autorów, którzy wspominają 
obu wydawców przede wszystkim jako gospodarzy „austerii dla wzgardzonych”, miejsca 
przyjaznego dla tułaczy (locus amoenus, s. 74). Giuseppe Cattori przywołuje zaangażowa-
nie Giovanniego w opiekę wydawniczą nad włoskimi poetamidysydentami wykluczonymi 
z obiegu w czasach faszyzmu (s. 59). Dwaj inni autorzy tekstów w księdze, Gaetano delli 
Santi (s. 92–94) i Marco Forti (s. 122–125) przechodzą do opowieści o tym, jak Vanni, na 
przekór dominującym trendom (a controcorrente) i bez troski o zarobek otwierał kolejne 
serie z myślą o poetach i pisarzach usuwanych w cień pod naporem chwilowych mód. Przy-
pomniane zostają schodzące przez blisko 30 lat z pras All’Insegna del Pesce d’Oro serie Po-
eti, Aquario, Prosatori i Narratori, w których znalazło się – edytorsko pysznie przystrojone 
– miejsce dla poetów i pisarzy włoskiej neoawangardy tej miary, co Luigi Bartolini, Fran-
cesco Chiesa, Libero de Libero, Clemente Rebora, Delio Tessa, Lucio Piccolo, Giacomo 
Noventa czy Umberto Saba. W kolekcjach prozatorskich zagościli na jednakowych prawach 
zarówno pisarze z pokaźnym dorobkiem, lecz w swoim czasie (lata 60.–70. XX w.) wydaw-
niczo osieroceni (Gianna Manzini, Cesare Zavattini, Ugo Bernasconi), jak i przebijający 
się dopiero twórcy młodego pokolenia (Piero Jahier, Vittorio Sereni, Giorgio Soavi i wielu 
innych). Gaetano delli Santi idzie dalej i, opisując udany, dzięki debiutowi w All’Insegna…, 
rozwój kariery poetyckiej Paolo Lanaro, definiuje na jego przykładzie poetę à la Scheiwiller, 
to jest znanego niewielu, unikanego, wykluczonego oczywiście z kręgów, które działając na 
wzór spółdzielni samopomocy, same podniosły się do godności flagowych okrętów dwudzie-
stowiecznej sztuki – a jednak takiego, którego – z niezmąconą, olimpijską sprawiedliwością 
– [Vanni Scheiwiller] wprowadza do swojego małego panteonu (s. 121).

W tym samym odruchu zuchwałego buntu, utopijnego idealizmu, ale i w geście pokory 
i skromności, która szuka klejnotów [w każdym] splocie słów (s. 93) od początku lat 50. do 
połowy lat 90. XX wieku Vanni Scheiwiller wydawał (znów w ślad za swoim ojcem) ory-
ginalną poezję w kilku włoskich dialektach, m.in. weneckim, lombardzkim, mediolańskim 
i apulijskim. Zaraz po objęciu oficyny All’Insegna del Pesce d’Oro zafascynował się także 
(ponownie wbrew masowym zapotrzebowaniom rynku) twórczością kultur mniejszościo-
wych i z różnych względów dla włoskiej publiczności egzotycznych. W rezultacie z syg-
netem złotej rybki wyszły np. zbiory Przysłów chińskich24, Przysłów ludów Czarnej Afryki 
(1953), Antologia poezji cypryjskiej (1963), 99 przysłów Kikuju (1979) i wiele innych. Swój 
udział w tej fascynacji miał hrabia Boris de Rachewiltz, zięć Ezry Pounda, egiptolog, który 
zebrał dla Scheiwillera wydany w 1958 r. tom Inkantacji i zaklęć starożytnych Egipcjan. 

Zresztą nazwisko Pounda pojawia się tu nie bez kozery, bowiem – obok Céline’a, Cen-
drarsa, SaintJohn Perse’a, Joyce’a, Valéry’ego, Guilléna, Sbarbaro – należał on do kręgu 
wybitnych twórców w którymś momencie twórczego życia odrzuconych, naznaczonych 
stygmatem, do których ojciec i syn Scheiwillerowie z austerii Pod Złotą Rybką wyciągali 

24 Zbiór ten, wydany po raz pierwszy w roku 1951 w postaci dziesięciu miniaturowych książeczek w ozdob-
nym etui i wielokrotnie później wznawiany, stał się prawdziwym longsellerem, osiągając łączny nakład około 
100 tys. egzemplarzy. Por. D. Bresciani (1999), Stampati in piccolo, „Corriere della Sera” di 24 marzo 1999, 
dostępne także: http://archiviostorico.corriere.it/1999/marzo/24/Stampati_piccolo_vm_0_990324677.shtml [od-
czyt: 5.12.2009]. 
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pomocną dłoń, chroniąc od zupełnego artystycznego niebytu. Za takie samo wybawienie 
dziękuje Vanniemu w swoim świadectwie Alda Merini, ta sama, do której przez całe życie 
zwracał się z najwyższą rewerencją per Signora Merini (s. 62) i, jak wszystkich „swoich” 
poetów, przepuszczał w drzwiach, mówiąc, że służebnik winien stąpać z tyłu (s. 93), choć 
przecież to on właśnie jako jedyny nie zapomniał o niej, kiedy przez dwadzieścia lat mil-
czała pogrążona w chorobie psychicznej, a przeciwnie, sam ją w tym milczeniu odszukał 
i, dzięki publikacji tomu L’altra verità. Diario di una diversa, zapewnił jej triumfalny po-
wrót do poetyckiej elity (s. 212). 

PO DRODZE Z POLSKĄ KULTURĄ

Ważnym etapem zawodowej drogi Vanniego Scheiwillera, ze wszech miar pasującym 
do kondycji homo viator w znaczeniu augustiańskim, było zaangażowanie na rzecz arty-
stów polskich, zwłaszcza takich, którym jego oficyna mogła dać jedyną szansę na ratunek 
przed zapomnieniem i marginalizacją z przyczyn politycznych. Jak przypomina w swoim 
krótkim, acz niezwykle treściwym tekście jedna z dwóch polskich autorek, Elżbieta Jogałła 
(tłumaczka poezji francuskiej, m.in. Borisa Viana, w latach 90. XX pracownik polskiej mi-
sji dyplomatycznej w Rzymie, potem Departamentu Kultury MSZ), początek propolskich 
sympatii w domu Scheiwillerów sięga lat 20. XX wieku, kiedy to wybitna polska klawesy-
nistka, a zarazem admiratorka rzeźbiarskiej twórczości Adolfo Wildta (dziadka Vanniego 
Scheiwillera po kądzieli), po śmierci ukochanego artysty napisała do Giovanniego i jego 
żony (kolejna oznaka rodowego determinizmu) ujmujący list kondolencyjny25.

Sam Vanni z kulturą polską zetknął się „oko w oko” jesienią 1978 roku w Mediolanie, 
podczas indywidualnej wystawy drzeworytów Aliny Kalczyńskiej. Z obiema nigdy już się 
nie rozstał. W ciągu dwóch kolejnych lat odwiedził artystkę w Polsce kilka razy (s. 163), 
by w roku 1980 pojąć ją za żonę. Wtedy też, w czasie dla Polski kryzysowym, rozpoczął 
się w życiu Scheiwillerawydawcy okres intensywnego odkrywania współczesnej polskiej 
literatury i sztuki. Już w roku 1979 opublikował Breve diario polacco autorstwa Virgilio Le-
viego, nawiązywał też, uwieńczone później publikacją zbiorów poezji i dzieł prozatorskich, 
kontakty z Czesławem Miłoszem, Zbigniewem Herbertem i Wisławą Szymborską, której 
– aż do początku lat 90. XX w. – włoskie elity krytycznoliterackie nie znały. W roku 1981 
wydał dwa wybory Miłosza: Poeta ricorda (Poeta pamięta, 24 utwory w limitowanej ko-
lekcji bibliofilskiej z przedmową Josifa Brodskiego i drzeworytami A. Kalczyńskiej) i zbiór 
20 wierszy Il castigo della speranza. Potem przyszła kolej na Rapporto dalla città assediata 
(Raport z oblężonego miasta, 1985) i na bibliofilskie wydanie Elegia per l’addio della pen-
na dell’inchiostro della lampada (Elegia na odejście pióra atramentu lampy, 1989) Herber-

25 W rodzinnym domu Vanniego Scheiwillera przy Via Melzi d’Eril w Mediolanie zachowała się fotografia 
Landowskiej z Lwem Tołstojem wykonana przez Zofię Bers w dworku w Jasnej Polanie, z dedykacją A mes chers 
amis Scheiwiller – affectueusement, Wanda Landowska, 15 avil 1923.
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ta. Dzięki swoim wpływom w środowiskach krytyki literackiej (bywał często zapraszany 
do jury liczących się konkursów i kapituł rozmaitych wyróżnień literackich) doprowadził 
w roku 1980 do przyznania międzynarodowej nagrody Mondello Jarosławowi Iwaszkiewi-
czowi, a w połowie roku następnego, będąc pod wrażeniem Małej Apokalipsy wydanej na 
kilka miesięcy przed ogłoszeniem stanu wojennego przez oficynę Feltrinelli, do uhonoro-
wania tym laurem Tadeusza Konwickiego. 

W latach 90., gdy znikła potrzeba dawania polskim artystom ochrony przed bezpośred-
nią opresją politycznego systemu, Scheiwiller pokazał inne oblicze homo viator, to zarezer-
wowane na „czas pokoju”, przypominające bardziej zadumanego waganta (scavalcamonta-
gne), który „idzie, skacząc przez góry”, choć tych szczytów często nikt poza nim nie widzi, 
a nawet i nie przeczuwa. Aby to oblicze opisać, autorzy laudacji i wspomnień używają całej 
gamy określeń, odsyłających z jednej strony do pola semantycznego pasji, zmysłowości, 
instynktu i wizjonerstwa, z drugiej strony do pojęć niezależności, bezstronności, nonkon-
formizmu i zdystansowanej, trochę sowizdrzalskiej ironii. Do portretu Vanniego Scheiwille-
ra, obok szlachetnych humanistycznych przymiotów, dołączają zatem atrybuty libridinoso, 
neologizm powstały ze złożenia słów libro i libidinoso, czyli popędliwego epikurejczyka, 
także w sensie zmysłowym, oraz cane sciolto, idiom nazywający człowieka, który cha-
dza własnymi drogami, sam sobie będąc sterem, żeglarzem i okrętem (oba te przydomki 
V.S. sam sobie obrał). Wraz z pojawieniem się Aliny Kalczyńskiej, żony, ale też i partnerki 
w pracy wydawniczej, cane sciolto zyskał drugi ster i żagiel, a jego artystyczny instynkt 
i węch podążyły tropem polskiej kultury. I tak, we wczesnych latach 90. w oficynie Libri 
Scheiwiller zaczęły ukazywać się książki Gustawa HerlingaGrudzińskiego, a od 1993 – 
twórczość Wisławy Szymborskiej26. W tym samym czasie, dzięki swojej zdolności do spo-
glądania na literaturę pod kątem innym niż rynkowi konkurenci, niejako na wskroś i wbrew 
szablonom – Vincenco Consolo nazwał tę zdolność widzeniem przekrojowym (transver-
sale, s. 71) – Scheiwiller postanowił jako pierwszy we Włoszech wydać prozę Sławomira 
Mrożka, wybierając opowiadanie Moniza Clavier, odrzucone wcześniej przez dwa presti-
żowe domy wydawnicze: Einaudi i Adelphi. Przedsięwzięcie było od początku finansowo 
ryzykowne, ale, mając takich w swoim dorobku wiele, Vanni Scheiwiller zwykł kwitować 
je w rozmowach ze swoimi współpracownikami przekornym powiedzeniem: Żaden z nas 

26 W All’Insegna del Pesce d’Oro, w serii Incisioni originali 21 marca 1993 roku ukazała się, w nakładzie 50 
numerowanych egzemplarzy (+ 5 sygnowanych literami alfabetu i przeznaczonych do obiegu kolekcjonerskiego), 
książka artystyczna pt. Sei relievi, zawierająca sześć grafik Nino Ricciego i wiersz W. Szymborskiej Possibilità 
(Możliwość), który – jak sprecyzowano w nocie redakcyjnej – zaczerpnięto z tłumaczonego właśnie przez Pietro 
Marchesaniego i przygotowywanego do wydania w dalszej kolejności zbioru Gente sul ponte. W pierwszych 
dniach roku 1994 (w frontyspisie widnieje rok 1993) ze znakiem złotej rybki wychodzi bibliofilska, niekomer-
cyjna edycja La fiera dei miracoli (Jarmarku cudów), w tłumaczeniu i ze wstępem Pietra Marchesaniego, w na-
kładzie ogółem 633 egzemplarzy; do 33, opatrzonych w kolofonie adnotacją ad personam, dołączone zostały 
oryginalne rysunki kredką autorstwa Aliny Kalczyńskiej. W następnych latach All’Insegna del Pesce d’Oro pu-
blikuje: tuż przed przyznaniem poetce Nagrody Nobla, 8 stycznia 1996 roku – Gente sul ponte (12 egzemplarzy 
z rysunkami kredką A. Kalczyńskiej, w serii Poesia), w roku 1997, poza obiegiem handlowym w limitowanej 
kolekcji dedykowanej bankowi Credito Italiano – Trittico (Tryptyk), dzieło złożone z trzech wierszy Wisławy 
Szymborskiej w podwójnej wersji językowej i z trzech kolaży A. Kalczyńskiej, w roku 1997 La fine e l’inizio 
(Koniec i początek). Por. C. Gibelini (ed.), dz. cyt., s. 299, 301, 308, 314.
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na tym nie zarobi, ale [...] przynajmniej będziemy mieć zabawę (cytat przytoczony w tekście 
Pietra Marchesaniego, s. 199). 

Równolegle trwały eksploracje w dziedzinie polskich sztuk plastycznych, w dużej mie-
rze inspirowane przez Alinę Kalczyńską. Jak mówi felietonistka Marina Gersony, [...] z dala 
od dworskiego blichtru (mondanità) i wrzawy bywalców elit (presenzialisti), z bezstronne-
go dystansu, Vanni kolejno wypatrzył i zaprosił w gościnę do Serie Incisioni originali di 
artisti polacchi m.in. Antoniego Starczewskiego, Janinę Kraupe, Jana Tarasina, Ryszarda 
Winiarskiego, Romana Cieślewicza, Jerzego Panka, Stanisława Fijałkowskiego, Krzysztofa 
Skórczewskiego i Edmunda Piotrowicza. 

Wreszcie, w roku 1995, tym razem z pobudek innych niż czysto artystyczne, Scheiwil-
lerowie spełnili dawno powzięty zamiar wydania książki Niki Strzemińskiej Arte amore 
e odio, poruszającej biografii Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, małżeństwa 
czołowych przedstawicieli polskiego awangardowego konstruktywizmu, którzy w cza-
sach stalinizmu zostali poddani bezwzględnemu ostracyzmowi z pobudek ideologicznych. 
W przedmowie do biografii Vanni Scheiwiller zawarł zdanie, które, choć wypowiedziane 
w „czasach pokoju”, a więc pozornie ustami waganta, przypomina, że zawsze jednak poczu-
wał się do misji stronnika wypędzonych i umniejszanych (wyraźnie wraca tu echo civitas 
peregrina): [ta książka] jest pozbawioną nabożności diagnozą losów sztuki w komunizmie, 
będącym odpowiednikiem „faszyzmu” [...]: wszystkie trzy „faszyzmy” [naszego wieku], ten 
czerwony, ten czarny i ten brunatny, uważały [...] awangardę za „sztukę zdegenerowaną” 
(s. 141). 

ZAKOŃCZENIE

Przywołane wyżej określenia mogą wydawać się przesadne, niemniej właśnie taki jest 
spójny wydźwięk wspomnień dedykowanych Vanniemu Scheiwillerowi, będących – warto 
podkreślić – zapisem subiektywnych reminiscencji, schematów wyobrażeniowych, które 
interesują badacza dziejów książki jedynie wówczas, gdy zdecyduje się na moment przyjąć 
kulturoznawczą perspektywę poszukiwania nie tyle faktów z biografii danego wydawcy, 
ile odpowiedzi na pytanie, czy z wielogłosowego chóru świadectw o tym wydawcy da się 
wydobyć dowód na to, że figura edytora-artysty, na poły rzemieślnika, na poły wysłannika 
transcendencji, jest figurą stałą i konstytutywną dla kultury. Fakt, że portret Vanniego Schei
willera, nakreślony w jego biografiiepitafium, bez trudu da się wpasować w prastarą ma-
trycę homo viator, arch(e)typografa (Michael Bixler, s. 196), pośrednika między fizyczną 
przestrzenią książki a światem artystów słowa i materii, umacnia być może hipotezę, że to 
właśnie ta niejednoznaczna, hybrydowa figura jest kluczem do zrozumienia roli, jaką w pro-
cesach komunikacji estetycznej odgrywali, odgrywają i będą odgrywać wydawcy książek
dzieł. Jeśli okazałoby się, że figura ta równie dobrze przystaje do subiektywnych biografii 
innych wielkich europejskich letterato-editore, wówczas – zamiast klasyfikować ich już to 
wśród przedsiębiorców, już to wśród rzemieślników, a innym jeszcze razem wśród twórców, 
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których kreacje powinny pozostać w kręgu zainteresowania teoretyków sztuki – można by 
bronić stwierdzenia, że są oni po prostu koniecznym i zawsze obecnym ogniwem w semio-
tycznym łańcuchu komunikacji przez książkę. 

Autorka dziękuje p. Alinie Kalczyńskiej za konsultacje i udostępnienie archiwum oficyny 
All’Insegna del Pesce d’Oro w Mediolanie.

HOMO VIATOR. ON THE BIOGRAPHY OF VANNI SCHEIWILLER

SUMMARY

In the year 2000 a book entitled Per Vanni Scheiwiller. Ricordi e testimonianze was published in Mi-
lan. The book constituted a volume of recollections associated with Vanni Scheiwiller, an eminent Milan 
published and promoter of Polish culture in Italy who died a year earlier. This epitaph which had been 
presented to him belongs to the genre of laudatory literature, but it may also be regarded as a valuable 
contribution and source to the research on the culture of the book, as it is precisely due to an intentional 
idealization and exaggeration of the attributes of the deceased that it becomes transformed into a ready
made, emblematic silhouette of editor-artist. The portrait of Vanni Schiwiller which had been drawn 
in his biographyepitaph corresponds to the ancient cultural matrix homo viator, a kind of intermediary 
between the physical space of the book and the world of the artists of the word and matter. This sil
houette may be the key to the understanding of the role which the editors of elitist and artistic books used 
to play, do play, and will continue to play in the future in the processes of esthetic communication.
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