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„ W swoim skomplikowanym dążeniu do prawdy artystycznej, 
na drodze tych przemian, o których mówiłem na początku, mila 
Jubilatko, osiągnęła.~ wreszcie doskonałość: artyzm (Medalio
nów) - znowu powołałem się na Macha - zrośnięty z faktami 
tak, że niewidoczny, nie do wydzielenia choć jego najpełniejszą 
obecność czuje się w każdym słowie." Oto jest Two je najwyż
sze osiągnięcie, a zarazem najwyższe osiągnięcie każdego arty
sty. Odnalezienie prawdziwego piękna . Nie w aksamitach 
i brokatach, nie w zaułkach Florencji i zakamarkach do śred
niowiecznego miasta podobnej egoistycznej duszy kobiecej -
ale w ukochaniu człowieka, zrozumieniu jego losu, zespoleniu 
się z nim w wielkim pisarskim wyrzeczeniu swoich dumnych, 
ale już teraz niepotrzebnych buntów odnalazłaś 1iajwyższe i wy
marzone przez siebie autentyczne piękno. Dostępne ono każde
mu, każdego zachwyća, każdego poucza, każdego wzywa do 
nauki - daj Boże wszystkim nam piszącym osiągnąć w tym 
stopniu te cele, któreś Ty sobie przed laty postawiła. Przyspo
rzyłaś nam mocy, Zofio, bo jak wiadomo, „piękne rzeczy do
dają sił". 

Jarosław Iwaszkiewicz 

Fragment z przemówienia na jubileuszu 50-lecia pracy p isars kiej Zofii 
Nałkowskiej (6. VI. 1952). 



ZOFIA NALKOWSKA 

PRZEMÓWIENIE 
NA JUBILEUSZU PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA 

PRACY TWÓRCZEJ 

(6 czerwca 1952) 

Muszę wyznać, że to piękne święto budzi we. m~ie uczucia 
istotnej wdzięczności i zarazem głę?~kie zastanov.:ieme .. Wyzna
cza bowiem jakiś punkt stały po~rod .zamętu meprzeJrzanych 
lat mej biografii , skłania do opamiętania. . 

Jedna z mych bohaterek, niejaka ~ani Cecylia Kohchowska, 
wyraziła się kiedyś w sposób ?astępu]~cy: . 

- Wszystkiego byłabym się spodzie~ała, ale tego, ze będę , 

stara, to nigdy. 
Miała rację o tyle, że zarówno dzieciństwo, jak młodo~ć ~ą 

naszym najdawniejszym przyzwyczajeniem. A przyzwycza]eme 
staje się - jak wiadomo - drugą natur~. . . 

Gdybym obchodziła dzisiaj rocznicę pięćdziesi~tą mych ~r?
dzin - już by to było zastanawiając~, już. b_Y J?i .to .całk?wici~ 
wystarczyło. A tu okazuje się, że to Jest pięcdziesięciolecie meJ 
twórczości. Ładna rzecz! 

Do przywilejów wieku tak dojrzałego należą, jak słys.załam, 
różne rwania i darcia a niekiedy też pewne rozgoryczenie. Na 
to się nie uskarżam. 'Dolega mi tylko ostatnio dość u~orczywy 
udział w jury nagród i sądach konkursowych. Spra~ia to .bo: 
wiem, że muszę czytać dużo cudzych tekstów, zamiast p1sac 

własne. 
Nikt, sądzę , nie pomówi mnie o próżnoś.ć , jeże.li .wyrażę przy-

puszczenie, że jestem w tej sali osobą na]bardzie] zasobną pod 
względem uzbieranych lat. 

To sprawia, że postanowiłam zwrócić się do m~ch. młodszyc~ 
kolegów z jedną prośbą. Chciałabym, aby zec~cieh przekazac 
nadchodzącym pokoleniom kilka prawd na móJ temat. 
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!~zie I?i mianowicie. o sprostowanie trzech błędnych mnie
man, związanych z moim pisaniem i poniekąd osobą. 

Oto one: 
J:dno d?tyczy pięknego motta, zdobiącego pierwszą powieść 

mo]ą Kobiety. 
Motto brzn:i mianowicie: „Nie dowierzajcie mojemu ulowi. 

Pszczoły w mm są, ale miodu nie ma" . 
. w '?br~zie. współczesnej literatury polskiej Czachowski po

wiedział, ze Jestem pod wpływem Oskara Wilde'a, i na dowód 
prz.ytoczył to motto. Odtąd powtarzano parokrotnie, że jest ono 
wzięte przeze mnie cytatą z Wilde'a. 
Tym~zasen: piękną i:netaforę o pszczołach i miodzie wzięłam 

z ?powiadania ~eĘ"o OJCa o los~e jakiejś wyspy na oceanie. To 
wodz szczepu .m;wmny.ch wyspiarzy powitał tak imperialistycz
nyc~ napastmko"."': „Nie dowierzajcie mojemu ulowi, pszczoły 
w mm są, ale m10du nie ma". 

D.rugą ni.eścisłą o mnie. informacją jest znowu motto poprze
dzaJące Księgę o przyjaciołach . Zawiera ona nowele zwierzęce 
Marii Wi.elopolskiej i n:oje. Przez omyłkę motto, którym opa
t::zyła Wielo~olska napisaną przez siebie część książki, znalazło 
się ~rzed moim tekstem. Brzmi ono: „Im bardziej poznajemy 
ludzi, tym bardziej kochamy zwierzęta". I to też było przyta
c.za?e przez krytykę na mój rachunek - zresztą niestety życz
liwie. 
~ymcz~s~m je~t to stanowisko całkowicie z moim sprzeczne. 

NaJbardzieJ bowiem ukochaną z istot żywych, iporęczającą mi 
dobro rzeczywistości, jest dla mnie człowiek . Zwierzęta ko
cham. dlatego właśnie, że przypominają mi ludzi, że niejako 
d~ły i~ począte~. Co więcej - żyjąc z nimi bliżej - najlepiej 
W1dzę, Jak chętme ulegają perswazji, jeżeli podejść do nich nie 
z klapsem, tylko z sercem. -

Tr~ecie "."'reszc~e zniekształcenie prawdy o ma.im charakterze, 
nadaJ ą.ce się ~oze do ;prostowania, znajduję w dyskusyjnym 
zeszycie Słownika wspolczesnego języka polskiego. Pod hasłem 
„g?dzina" przytoczono t~m, j.ako ~eden. z przy~ładów, zaczer
P1:11ęte z Domu nad łąkami takie - istot.me zasługujące na szcze
~o~ną uwa~ę słowa : „~ j.eżeli ~t~nie się, że umrę„ . o tym wła
sme pomyslę w ostatnie] godzmie. Nałk." 

Zdanie to daje najbardziej nieuprzedzonemu czytelnikowi 
prawo do pomó~ie1:1~a mnie o. przesadną ostrożność, podaje po 
pros~u V: ~ątphwo,~c stan me] równowagi umysłowej. „Jeżeli 
stame s~ę, ze _u171rę -. nie, to już naprawdę przesada. W tym 
względzie doswiadczeme poucza, że - co jak co - ale na to 
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przecież możemy liczyć z całkowitą pewnością, to mamy jednak 
ponad wszelką wątpliwość zagwarantowane. 

Otóż proszę zaświadczyć wobec potomnych, że tak daleko idą
cy sceptycyzm jest mi naprawdę obcy, że po prostu znajduję się 
jeszcze na razie w pełni władz umysłowych. Bowiem zdarite, 
że tak powiem - inkryminowane - brzmi w oryginale po pro
stu: „I j eżeli stanie się, że umrę gdzie indziej - o tym właśnie 
pomyślę w ostatniej godzinie". 

Z góry dziękując za spełnienine tej mojej prośby, a tym sa
mym przywrócenie mi honoru i po prostu opinii osoby, primo 
nie biorącej z Wilde'a tego, czego w nim . nie ma, secundo nie 
żądaj ącej od ludzi, by stali się zwierzętami i tertio nie preten
dującej do nieśmiertelności w znaczeniu tak ściśle dosłownym, 
choć chętnie rojąc j o niej w przenośnym - wyrażam wdzi cz
ność zebranym przyjaciołom za życzliwy udział w tym napraw
dę nie oczekiwanym i pięknym dla mnie wieczorze. 

Zofia Nałkowska 

MELANIA KIERCZYNSKA 

„DOM KOBIET" 

Dom kobiet Zofii Nałkowskiej pm..vstał w roku 1930 zyskując 
wielkie powodzenie nie tylko na krajowych lecz i na zagranicz
nych scenach, ceniony za świetną budowę sztuki, za konsek
wentnie i sugestywnie przeprowadzoną intrygę , za celny, nace
chowany psychologiczną finezją dialog. 

„ ... człowiek jest taki, jaki zapisze się w przeżyciach innych 
ludzi..." tak formułowała krytyka naczelną tezę tego utworu, 
podkreślaną w nim wielokrotnie. 

Unaocznieniu tej tezy służy przede wszystkim sprawa Kszy
sztofa, którego jedno trudne do odczytania oblicze znała Joanna, 
a którego zupełnie odmienne oblicze wyłania• się ku końcowi 
sztuki. 
Jednakże tkwi w Domu kobiet również teza całkiem inna -

i tę także narzuca nam każda stronica dramatu. Lecz żeby tę 
drugą tezę unaocznić, musimy sięgnąć do fabuły, do najbar
dziej „poziomej" strony spraw, o których w Domu kobiet sły
szymy. 

Wówczas sprawa „niepoznawalności" drugiego człowieka 
obraca się ku nam zupełnie inną stroną: widzimy wyraźnie 
niedostatek uczucia tam, gdzie Joanna suponuje jego wyżyny, 
widzimy materialne uwarunkowanie trwania tego małżeństwa 
bez miłości, widzimy uci czkę do drugiej rodziny tam, gdzie 
Jaonna widzi zabijanie się jej męża pracą , i wydatki na tę 

drugą rodzinę tam, gdzie J aonna trudności budżetowe przy
pisuje nieumiej ętności Kszysztofa liczenia się z pieniędzmi 
i hojności dla każdego, kto potrzebuje pomocy. 

w tej sztuce, gdzie na plan pierwszy wysuwa się relatywi
styczna psychologiczna tendencja, w istocie rzeczy dała N ał
kowska sugestywny obraz świata, w którym rządzi pieniądz, 
i odmalowała wynikaj ące stąd zakłamanie. 
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Słowa Babki, że każdy fakt „robi się wciąż inny niż jest" -
mają dać świadectwo relatywizmowi jako naczelnej zasadzie 
świata i życia. W istocie rzeczy widzimy, jak praktyka czło
wieka jest demaskatorką ludzkich intencji. Z chwilą kiedy pi
sar~a zapoznaje nas z praktyką Kszysztofa, fakty jego życia 
przestają być dla czytelnika „coraz inne", stają się w przybli
żeniu jednoznaczne. 

„Gdyby istota rzeczy oraz forma jej przejawiania pokrywały 
się - to wszelka nauka byłaby zbyteczna" - mówi Marks 
w „Kapitale". Zbyteczna byłaby również psychologiczna do
ciekliwość . Każde nasze spojrzenie na rzecz lub człowieka by
łoby wtedy bezpośrednim sięgnięciem do sedna. Tak · jednak 
nie jest. Nasze przysłowia: Pozory mylą, Zjesz beczkę soli 
nim poznasz do woli - potwierdzają prawdę o dialektycznym 
przeciwieństwie istoty rzeczy i jej pozoru, zjawiska. 

Ustrój kapitalistyczny to ustrój najbardziej zakłamany, teo
ria o nieprzezwyciężalnej obcości człowieka wobec człowieka 
może na tle stosunków panujących w tym ustroju zyskać bar
dzo łatwo po z or y prawdy. 
Jednakże sugerując wielokrotnie obcość jako konieczność 

Dorn kobiet odsłania społeczno-ustrojową podszewkę losów 
wszystkich postaci dramatu. 

Oto Róża, młodsza siostra Joanny, rozwódka, porzucona 
przez męża Piotra Byleńskiego. 
Byleński, któremu posag Róży umożliwił start życiowy, na 

placówce dyplomatycznej zdobył stanowisko i odpowiednią 
sytuację mat rialną. Wówczas też porzucił Różę dla innej. 

„Był zawsze słodki i zawsze fałszywy" - tak wspomina go 
Tekla, wujenka Róży. Jednakże Róża - może szczędząc sa
mą siebie - łudzi si ę, że intencje męża były czyste, że _szedł 
za podszeptem uczucia. Nie widzieć, to często właśnie nie 
chcieć widzieć - sugeruje autorka. 

Z rozmów żyjących wspomnieniami, niby to bliskich sobie, 
bo tak biisko ze sobą spokrewnionych, a w istocie rzeczy czę
sto tak dalekich sobie kobiet wyłania się raz po raz obraz 
błahych poziomych spraw pieniężnych", od których zależało 
tak wiele ... 

... śmierć na gruźlicę Andrzeja Bełskiego, którego Tekla nie 
miała za co ratować . 

... zadawniona a niezapomniana choć ukryta uraza Tekli do 
szwagierki Julii za to, że Włodzimierz, mąż Julii, sam dobrze 
prosperując obarq;ył chorego Andrzeja nadmierną pracą 
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w swoim biurze - miała to być swoista pomoc materialna -
zamiast wysyłać go do sanatorium . 

... zmyślona harmonia nacechowana sobkostwem pożycia 
Włodzimierza i „poetycznej" Julii patrzącej - bowiem tak 
było życiowo wygodniej - przez palce na to, że mąż ją zdra
dzał stale. 

... wyrwa uczuciowa w życiu Marii, („która nawet nie ma 
czego żałować") skłonionej ongiś przez matkę do małżeństwa 
bez miłości dla względów materialnych, i tejże matki, starej 
pani Celiny Bełskiej głęboka rozterka, czy posi'ada miłość 
Marii, którą w ten sposób skrzywdziła. 

Podziwiamy Balzaka, który z taką siłą odsłonił wrogą czło
wiekowi rolę pieniądza w burżuazyjnym społeczeństwie. 
Podkreślmy tedy, jak po balzakowsku niemal demaskuje 

Nałkowska w Domu kobiet spustoszenie, jakie ustrój wszech
władzy pieniądza wprowadza do spraw rodziny i miłości. 

Lew Tołstoj napisał kiedyś o Maupassancie: .. Maupassant to 
był talent, to znaczy dostrzegał istotę rzeczy". Ta cecha praw
dziwego talentu - dostrzeganie istoty rzeczy - znamionuje 
Dom kobiet . 

Bogaty materiał realistyczny ch obserwacj i legł u podstawy 
obrazów tego dramatu. A u rzetelnego artysty każda obserwa
cja nosi w sobie rysy czegoś bardziej ogólnego, ~jawnia pr~wa 
rządzące życiem. Wynaturzenia w stosunkach m1ędzyludzk1ch, 
obcość i ciemność leżące między człowiekiem a człowiekiem, są 
w tej sztuce su g e r o w a n e jako immanentne ludzkiej na
turze, ale ukazane jako wykwit społeczno-ustrojowego 

podłoża. . . 
Jako naga prawda nie przesłonięta żadnymi złudzemam1 

stają sprawy i stosunki międzyludzkie przed młodziutką Ewą, 
nieślubną córką Kszysztofa. · . 

Historia się powtarza. Liwieniecki, w którego zakładach 
przemysłowych Ewa pracuje jako sekretarka, Liwieniecki, który 
się w niej zakochał i którego ona pokochała, jak ongiś Kszysztof 
nie chce, nie może rozwieść się z żoną. 

„ .. . to jest bogacz" - zwierza się Ewa Joannie, do której 
przybiegła w złudnej nadziei, że Joanna jest bogata i że będzie 
mogła udzielić jej pomocy." . Ale j ego żona jest jeszcze bogat
sza, jej rodzina ma w tym umieszczone swoje ogromne kapi
tały. Teraz pani rozumie? Tu nie ma nawet mowy o mał
żeństwie". 

Ewa nie ma złudzeń. Istotnego stanu rzeczy nie oplata jej 
teoria o nieprzeniknionej ciemności, w jakiej pogrążony jes t 
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dla człowieka każdy inny człowiek . Dla niej są to rzeczy zło
wrogo jasne. 
Zaś porte-parole relatywistycznej teorii autorki, głoszącej 

ostateczną i nieprzezwyciężoną samotność człowieka, jest stara 
pani Celina Bełska. 

„Człowiek nie ma żadnej miary na to , co dzieje się w cudzej 
duszy". „Gdy nam drugi człowiek mówi, że się raduje albo że 
się męczy, to my nic nie wiemy, jak to jest - tak różna jest 
skala doznań u różnych ludzi" - takim komentarzem opatruje 
Babka czynione jej zwierzenia. 

Ale realizm utworu nie od tego zależy, jaką tezę wysuwa 
autor jako naczelną - lecz od tego, jakie wnioski narzuca 
utwór czytelnikowi. Prawdziwie dostrzeżone sploty faktów i za
leżności prawdziwie typizują rzeczywistość rzucając na nią no
we światło. 

Melania Kierczyńska 



WYWIAD Z ZOFIĄ NAŁKOWSKĄ 
(Polskie Radio - 1950 r.) 

Pani nie wzięła udziału w zeszłorocznej ankiecie Radia: Jak 
zostałem pisarzem? Pośród licznych i ciekawych odpowiedzi 
nie usłyszeliśmy pani głosu. 

- Tak, tak, niestety. Radio zwracało się wówczas i do mnie 
z tym zapytaniem. Nie odpowiedziałam na to, bo sama nie 
bardzo wiedziałam, dlaczego zostałam pisarzem. 

Ale jakże się mogłam nad tym poważniej zastanowić? Moje 
życie w Łodzi było bardzo pracowite, a ponadto pocięte 
w strzępki przez ustawiczne wyjazdy. To z Łodzi wyjeżdżałam 
już po wojnie do Paryża, do Moskwy, do B~lgradu, dwukrotnie 
do Czechosłowacji, a poza tym parę razy na miesiąc do Warsza
wy. Na początku też fruwałam raz po raz samolotem do Krako
wa i nawet do Gdańska. Gdyż oprócz Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej, którego oddział główny mieścił się 
w Łodzi - wszystkie tereny mej pracy, wszystkie wydaw
nictwa, redakcje i instytucje znalazły się poza Łodzią. 

-- Jak długo pozostała pani w Łodzi? 
- Od lutego czterdziestego piątego roku do końca czterdzie-

stego dziewiątego, więc blisko przez pięć lat. Przed wojną Łodzi 
prawie nie znałam, byłam w tym mieście tylko dwa razy: po 
raz pierwszy w roku dwudziestym dziewiątym, by wziąć lite
racką nagrodę tego miasta, po raz drugi - w rok czy dwa póź
niej, by wziąć udział w przyznaniu tej samej nagrody Andrze
jowi Strugowi. 

Ale z pięcioletniego pobytu w Łodzi wyniosłam jak najlepsze 
wspomnienie. Jej mieszkańcy wykazali wiele zrozumienia i do
broci, bez szemrania udzieliwszy pogorzelcom warszawskim 
gościny i dachu. Z okna pokoju, w którym pracowałam, widzia
łam zawsze dwie piękne topole w małym ogródku przy ulicy 
Bandurskiego, po których od „rana poznawałam, czy wieje 
wiatr, czy też powietrze jest spokojne. One też pierwsze da-
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wały mi do zrozumienia, że zaczyna się wiosna albo że koń
czy się lato. Nie zapomnę też uroku wspólnej pracy w Przy
jaźni Polsko-Francuskiej, doskonałych P?rozumie~ i ce~yc~, 
pięknych ludzi, których dała mi poznac. A .takze odw1edzm 
świetnych przyjaciół Polski - Eluarda, Berhcza, C?urtad~ a, 
księdza Boulliera, dominikanina Boisseleau, wresz<;1e oboJga 
państwa Joliot, ktrzy zwiedzając fabryki Łodzi, _m?gli. si~ 
przekonać o triumfie i potędze polskiej pra~y, wydzw1gaJąCeJ 
swe dzieło ponad niezmierne zniszczenie woJny. 
Byłam też świadkiem i uczestnikiem piei;w:szych, ~ajwcześ

niejszych prac redakcyjnych zespołu Kuznicy, ~tora przez 
parę lat wychodziła w Łodzi, zanim znalazła siedzibę w War
szawie. 

- Czy poza tym pracowała pani społecznie? 
- Moje częste jazdy, właściwie wówczas jeszcze loty, do 

· Krakowa i Gdańska wywołane były udziałem w pracach 
Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemiec~ich. Ze wstr~ą
sających przeżyć ówczesnych pozostała m1 skromna ks~ą
żeczka, zatytułowana Medaliony, dająca wyra~ zdumiemu; 
że to ludzie ludziom, zgotowali ten los. Zorgamzowałam tez 
Oddział Łódzki Komisji Badania Zbrodni. 

- Jest pani też posłem do Sejmu. 
- Należę ta·m do Komisji Kultury i Sztuki. Poza tym bra-

łam jeszcze udział w Komisji Upowszechnienia Książki przy 
Ministerstwie Oświaty. Z tych jazd do Warszawy powstały 
różne moje wypowiedzi, zamieszczone w prasie - na . ter:iat 
zagadnień i zjawisk dzisiejszego odm~enionego do. gł~bm ~y~ 
cia. Zwłaszcza o pokoju, którego zwycięstwo w:ydaJe się V'.c1ą~ 
pewniejsze wobec ogromnej zbiorowej potęgi, wzrast~JąCeJ 
dziś we wszystkich krajach ku jego obronie. Ni~dawno ~1erw
szy w Polsce Międzynarodowy Kongres PokoJU stał się z~
równo olśniewajacym przeglądem sił, jak dokumentem naJ
wyższych wartoś~i, w których obronie stanęły te nieprzeli
czone zastępy. 

Moje wyjazdy do obcych stolic, gdzie wygłasz~łam różne 
przemówienia, nie zosta:-vił_Y śladów w druk1:1 .. 'Yiadomo bo
wiem, że nie tylko mów1eme cudze, ale bardzie] Jeszcze włas
ne - pisać przeszkadza. 

- Kiedy wróciła pani do Warszawy? . . . 
- Wrócilam z chwilą, gdy tylko stało się to mozhwe, ~o 

znaczy gdy otrzymałam mieszkanie. Mianowicie w styczniu 
bieżącego roku. 

Znalezienie się w Warszawie, miejscu mego najdawniej-
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szego życia, stanowi dla mnie wstrząsający zwrot. W tym 
m1esc1e się urodziłam i t o m iasto ostateczni upatrzyłam 

sobie na kres mej biografii. Co prawda przyjeżdżałam tu 
wciąż jeszcze przez te lata na parę godzin albo parę dni. Ale 
pośród tych ulic odmiennych czułam się jak turysta, „jak 
ten, co przybyw a, nie jak ten, co powraca" . Dopiero teraz 
jest to już naprawdę powrót. Powrót po całych pięciu latach! 
Chociaż - wyznajmy otwarcie - powrót stopniowy. Na ra
zie bowiem żyłam bez tel efon u, bez gazu, niekiedy też bez 
światła i do niedawna - bez wody. Poza . rozmieszczeniem 
mnóstwa książek na zbyt ciasn ych półkach i bezliku papie
rów w tekach, segregatorach i szufladach - zdarzało mi się 
także dźwigać dzbany z wodą, przesuwać ciężkie szafy albo 
brać udział daremny w dokręcaniu czegoś, co ciekło lub ciec 
nie chciało. Rozległy plac za oknami, z ruinam i kamieniczek, 
żelaznymi szkieletami nie istni j ących murów, drewnianymi 
szopami i stosami równo ułożonej opalonej cegły, pełen jest 
życia. Daleką białą bramą od Nowego światu wjeżdżają wo
zy na grubych kołach gumowych, ludzie ładuj ą nieprzebrane 
zwały gruzu, równają t eren. W przyszłości ma tu być ziele
niec, dziś każdy powiew wiatru obok obelg, miotanych przez 
woźniców na głowy mil czących koni, przynosi do pokoju ca
łe masy kurzu. Robotnicy przez całe miesiące chodzili po 
mieszkaniu, bo zawsze jeszcze było w nim do zrobienia coś 
pożytecznego. 

Ten czas utwierdził mię w poczuciu zachwycaj ącej prawdy, 
że poza niebem, gwiazdami, niekiedy liśćmi, gałęziami i tro
chą kwiatów - wszystko, w cz rm żyj my, co nas z bliska 
otacza, w ykonane jest przez człowieka. Że świat jest mate
riałem, który człowiek w najwymyślniejszy, wciąż doskonal
szy sposób i z największym wysiłkiem nieustannie przerabia 
na swoje dobro. 

Od początku żyłam tu dość wyspowo; jak w fortecy, obron
na mokradłam i, na których co dn ia inaczej leżały chwiejne 
mosty zwodzone, układane z grubych desek pośrodku wód. 
Ale gdy przebrnęłam obstawione ruinami dwa podwórza i mi
nęłam dwie bramy, z których j edną pałacową, znajdowałam 
się na gle w . amym sercu wskrzeszonej Warszawy, wynurza
jącej , ię tu z ruin . najpi kniej szym białym i kremowym No
wym $wiat m. 
Dziś ze .zdumieniem chodzę po tych niewiarogodnych, wy

dżwigniętych z cm en1arzyska ulicach. Wielkomiejskie jasne 
gmachy wspaniałe biura, wielkie szyby wystawowe, księ-
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„Dzień jego powrotu" - sztuka Zofii Nałkowski j na scenie nn
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garnie - wrzystko poprzerastane zwałami gruzu i czerwo
nymi, pustymi ramami jeszcze nie zamieszkałych pięter, któ
re co dnia otrząsają się z oplatających je rusztowań. 

"' ... ... 

Mieszkałam teraz w odległości najwyżej stu kroków od nie
zapomnianego miejsca, gdzie na rogu Nowego Światu i Fok
salu spłonęły wszystkie, że tak powiem, papiery, mego ży
cia, wszystkie jego małe zdobycze, skarby i pamiątki. Co 
dziwniejsza - obróciły się też w czarniawy pył wszystkie 
rzeżby mojej siostry (jej to bowiem pracownia stała się ostat
nim naszym wojennym schronieniem) - i to nie tylko od
lewy gipsowe, ale rzeźby kute w kamieniu albo odlane w brą
zie. Usilne poszukiwania pod zwaliskami przyniosły jedynie 
drobny ułamek brązowego popiersia Żeromskiego - całkowi
cie pozieleniałą jego wielką brew i głębokie oko. 

W tym mieście już pozostanę, które pamiętam dawne, a te
raz poznaję nowe. Zakończył się długi okres nomadyczny 
moich dziejów. Odkąd prowadzę życie osiadłe, łatwiej mi 
ptzychodzi zebrać myśli. Mogłam się też wreszcie zastanowić, 
dlaczego zostałam pisarzem. 

- Właśnie, na to pytanie dotąd pani nie odpowiedziała. 
- Otóż pisarzem zostałam dlatego, że po prostu - czym 

miałam zostać? Od dziecka otoczona byłam pisaniem. Pisał 
ojciec i pisała matka, pisali wszyscy przyjaciele i znajomi. 
Mimo, że śpiewałam wówczas rozgłośnie i rysowałam, gdzie 
się dało, niezliczone mnóstwo końskich profilów, nie bardzo 
wyobrażałam sobie, że można robić na serio co innego, niż 
pisać. Rodzice pisali coś, reo od zamierzchłych początków 
dzieciństwa zawsze nazywało się geografią. Przyjaciel ojca, 
wolnomyśliciel . i uczony - Ignacy Radliński, pisał Historię 
jednego Boga, a także Historię jednego z synów bożych. Pi
sał Krzywicki Ludwik grubą książkę Ludy, Duchy, długo 
drukowane w odcinku Prawdy - Aleksander Świętochowski, 
Jan Władysław Dawid pisał, jak wiadomo, Psychologię, a je
go żona, pani Jadwiga, śmiałe artykuły społeczne. Pisał Ju
lian Marchlewski i Zygmunt Heryng. Pisał Adolf Dygasiński 
i Ignacy Matuszewski. Później pisał Cezary Jellenta Galerię 
ostatnich dni, a Maria Komornicka, drukowała w Chimerze 
wspaniałą, ponurą prozę i niezwykłe poezje. Nie było wy
boru - nic nie można było poradzić. Pisałam tedy i ja. Na-
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przód oczyw1sc1e wiersze, które dość prędko puściłam w nie
pamięć - by pozostać przy prozie już na dłużej. 

- Wykaz pani książek obejmuje powyżej dwudziestu ty
tułów. 

- Tak. Z Medalionami i Węzłami życia jest tej prozy dwa
dzieścia pięć książek - w tym zresztą trzy sztuki teatralne. 
Nie liczę już paru zamierzchłych przekładów książek nau
kowych - z Gerlache'a Langenbecka i Karajewa - ani róż
nych drobnych artykułów geograficznych w Wielkiej ency
klopedii ilustrowanej. 

- 'To niemały plon, trzeba przyznać. A nad czym pracuje 
pani obecnie? 

- Są to już od dłuższego czasu dwie książki, które mam 
nadzieję skończyć wreszcie tu w Warszawie. Naprzód pełne · 
dwutomowe wydanie drugie Węzłów życia, które jako tom 
jeden ukazało się w „Klubie Odrodzenia". Po wtóre książka 
o Wacławie Nałkowskim, geografie i pisarzu społecznym, za
tytułowana: Zycie wznowione. Żadnych dotąd książek nie 
pisał~m tak długo. Opis rautu u Becka, na przyjęcie Ribben
troppa i jego świty, stanowiący część pierwszą Węzłów ży
cia, był napisany jeszcze w roku trzydziestym dziewiątym, 
a książkę o ojcu pisać zaczęłam na rok wcześniej. 

• 



• 

HANNA MORTKOWICZ-OLCZAKOWA 

WSPOMNIENIE O ZOFII NAŁKOWSKIEJ 
(fragment) 

* * * 

Jednym z najbardziej wstrząsających wspommen mojego 
dzieciństwa, pierwszym zetknięciem się z grozą nagłej śmier
ci, była śmierć Wacława Nałkowskiego, upadek samotnego 
przechodnia rażonego apopleksją na ulicy Mariensztadt, 
agonia w mały_m szpitalnym pokoiku .. Dorośli, głęb~ko prz~
jęci opowiadali sobie o tym w jakiejś wieczornej c1emnośc1, 
·w bramie domu czy w sklepiku, gdzie paliła się czerwonym, 
chybotliwym płomykiem lampka naftowa. W nocy, przed za
śnięciem, płakafam długo ze strachu przed śmiercią. ~o.tern 
oglądałam na grobie na Powązkach pomnik przedstawiaJ~cy 
rycerza w przyłbicy, dłuta córki, pani Hanki NałkowskieJ. 
Uczyłam się już wtedy geografii - pośrednio od Nałkow
skiego, którego słuchaczami byli moi nauczyciele: Sempo
łowska , Wacław Jezierski. Uczyłam się właściwie od oby
dwojga Nałkowskich - rodziców Zofii. Dzięki nim p~zna_
wałam wielkie prawdy istnienia i malownicze dziwy z1em1, 
próbowałam zrozumieć wszechświat i wierzyć w człowieka 
wszelkich ras, na każdym miejscu globu. Przystępne pod
ręczniki Anny Nałkowskiej popularyzowały wiedzę jej mę
ża na użytek uczniów najniższych klas. A w ich prostych 
słowach było także coś z idei i mądrości wielkiego uczonego 
i działacza , z haseł pięknego, bojowego h umanitar yzmu. Do 
ostatnich lat przedwojennych odnajdywałam nap;wiska sta
rej pani Anny Nałkowskiej pod każdą odezwą protestującą 
przeciw krzywdzie, przemocy, akcentującą stanowisko ludzi· 
postępu, lewicy intelektualnej wobec faszyzmu, , dyskrymi
nacji rasowych. 

Zofia Nałkowska była w jakiś sposób spadkobierczynią 
idei swoich rodziców. Pisała o ojcu: „Przez · długie miesiące, 
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p rzez całe lata stosowałam do rzeczy Jego domniemany s4d. 
W jego pismach szukałam miar i kryteriów, by wiedzieć, co 
z życi a mam odrzuci ć, a co przyjąć . Nie mogąc sama powziąć 
dec„zji, robiłam to jednak z jego pomocą. W jego imieniu 
oceniałam rzeczy i prawy. I byłam lepsza wtedy, gdy byłam 
mu bliższa" . 

Ale w proporcii woływó°w i autorytetu zarówno moralne
go, jak naukow ego jej r ol a wv awała mi się z początku zni
kom . Dzieląca nas różn ica c ł e..,.o pokolenia (mówie o tym 
śmiało i b z ocz cia ni eloJ alności, bo sama Zofia Nałkow-
kl'I podkreśJala to cz sto) - bvła n·f!1 orzvstna dla literac

kich i umyslowvch po · r wieństw. Wiadomo. że nai n niej 
czytPlne. nailia rdziei odnvchają e są dla nas dzieła najbli?:
sz„ch naszvrh ponrzedników w literatu ze, szczególni i . i eśli 
ich twórc7.ość no i silne piętno przewalczonego i śmiesznego 
st··l u t mo v swei eooki. 
,Już racz"') rzychylne ws omnie ia mojej mG)~ki zacho

wały wyraźnie postać młode1 dzicwczvn, ze spu c;zczonvm 
ja nym war koczem, cz.vtająceJ w pracowni malarsk ie; swe 
wier. ze. drukowane potem w „Prawdzie" i w „Glosie". 
W te mojego dziec iństwa . właśnie w tle , nie w akcii prze
suneły si z.aledwie <'ien ie dwóch jasnowłosych smukł rch 
sióstr o proflach pQdobnych do tak modnych wówczas rysun
ków Burne .Jonesa. 

Ale modernizm ," wyszukanq_ sztuczność intelektualna i sty
l ist·-czna pierwszych owieści Nałkowskiej , ich kult przera
finowania, zaw) ości yły dl a mnie wówczas absolutnie nie 
do przyjęc · a. Same tvt ly Węże i r 'że , Narcyza, wzbudzały 
we m nie popłoch, jaki odczuwa dziecko wobec śmiesznego 
1 zawstydza i ąc"go zupełnie niezrozumiałego wydziwiania do
rosłych . Pamiętam, j k próbowałam z przym lsem czytać 
Hrabiego Emila, pierwszą powieść Nałkowskiej, którą wydał 
mój ojciec ' w 192 roku. I z tego nic nie wynikło . W mo je 
życie we zła twórczość Nałkowskiej dopiero w roku 1928 
w raz z Niedobrą mi/ością i następnymi książkami. Wtedy 
wr szcie oceniłam sprawiedliwie wartość myśli dociekliwej 
i odkrywczej, rozwagę i p rec: zję słowa , przejrzystą i logiczną 
konstrukcję utworów Nałkowski ej, zalety osiągnięte w tru
dzie poszukiwań artystycznych i odpowiedzialności intelektual
nej . W jednej z książek, Ścianach życia, por usza Nałkowska 
zagadnien ia więzienne, w związku ze swą pracą k uratorki 

. ,Patronatu" w Grodnie. Odzywa się w tych opowiadaniach 
mocniej niż gdzi indziej ideowa puścizna wielkiego ojca, 
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protest przeciw przemocy w imię humanitarnych haseł ludz
kiego prawa do wolności. 

Niezależnie od mego uznania i podziwu, jaki już wtedy 
miałam dla jej twórczości, zbliżenie z samą Nałkowską na
brało od pierwszej chwili osobistego, całkiem prywatnego cha
rakteru. 

Pani Zofia była wielkoduszna i zawsze chętna do pomocy, 
lubiła patronować młodszym. nie szczędziła rad, ułatwiała 
kontakty z redakcjami, z wydawnictwami. Tad; usz Breza n a
pisał gdzieś, że jego r;okolenie pisarzy chodziło „na Talkow
ską" jak na uniwersytet, potwierdził to w swy m w spomnie
niu - Jan Kott. W pamięci i rozwoju twórczym wielu mło
dych prozaików z achowały się wdzi czne ślady sympazjo
nów intelektualnych, z ebrań i dyskusji u Nałkowskiej . W cza
sie wojny, mimo grozy i prześladowań, odbywały się one 
stale w każdym kolejnym mieszkaniu sióstr Nałkowskich : na 
Podchora żych, Mada1ińsk i pgo czy Now m ś viec · , w c:asno
cie pięknych mahoni z kilku m ies:!:] a ń zep chnięt: eh do pro -
wizorycznych pomieszcze ń. Pani Zofia oddu.wała się z pasj , 
z sercem temu ksztal c ' niu młodych, r Penerowała się i roz
kwitała w ich atmo5ferze po dniach wypełnionych troską, po 
poniżającej pracy sprzedawczyni papierosów. 
Odważyłabym się zaryzykować twierdz2nie, że w tej roli 

koryfeuszki i m ntorki młodych pisa rzy - towarzyszyła pani 
Zafii iako poclnieta i katalizator j ei ni e~miertelna kobiecość. 
Zbyt taktowna i subtelna, ahy w późn · -ch fatach swego życ ia 
u· awniać właściwy sobie czar i zaspok:ijać potP by oraz 
wzruszenia w formie stosown~j dla w ieku zwycie kiej mi:)

dości - sublimowała ona swe upodoban;a w artys ~.ycznych 
i umysłowych kontaktach z młodymi ludźmi. Intelekt jej, pod
niecony i wzmocniony tą dawką kobiecego uroku, mienił się 
uwodzicielsko wieloma barwami, nabierał finezji, precyzji, 
siły. 

H a n n a M o r t k o w i c z-O 1 c z a k o w a 

„Bunt wspomnień" - PIW - 1959 r. 
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